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Dagordning  

1. Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet 

2. Närvarande/frånvarande 

Närvarande: 

Richard  
Hasse 

Kerstin 

Agnetha  

Sara 

Torbjörn  
Birgitta 

Isabel  

Frånvarande: 

Margareta  

3. Val av justeringsperson  
Richard  

4. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkäns 

5. Föregående protokoll 220223 

Godkänns och läggs till handlingarna. 

6. Inkommande och utgående post och mail 

Roslagens Brukshundklubb   Organisationsnummer: 802438-5455 1
Box  17  Bankgiro  247-8154     
761 21 Norrtälje  
E-post:kontakt@roslagensbk@se 
Hemsida: www.roslagensbk.se  

http://www.roslagensbk.se


               
  Roslagens Brukshundklubb  Dagordning för 
styrelsemöte 
  Klubbnr: 0399                              Nr /2022  
  Plats: Jyckebo   Datum: 2022-04-27  
     Tid: 19:00

Inget att rapportera 

7. Korta rapporter 
- Ekonomi: 
Ekonomin ser bra ut, redovisas i samband med budgetgenomgång sista juni  
  - Utbildning:  
  Karin, Annette och Isabel nya instruktörer allmänlydnad  
  Sara, Linnéa och Emelie nya instruktörer Bästa starten  
  Fullt med nya kurser igång och planerade  
  Instruktörsträff, träna med hund och grilla den 2 juni  
  Föreläsning med Niina Svartberg 23 augusti  
  Instruktörsdag med Lena Kerje den 26 augusti  
 
- Bruks:   
Tävlingar 7, 8 och 15 maj KM 29 maj 

- Mental: 
Flera MH under våren. Möte 14 maj RUS  

- Fogde:  
Dörrbyte på gång med nytt lås som låses upp med en plastbricka  
Kontakt tagen med kommunen om soptunnan som inte töms. Felanmälan gjord, 
ärendenummer 220422-fel1-rj63 

Inköp av kyl och frys 

Gräsklipparen är på service inför säsongen, klippschema kommer att sättas upp på 
klubben  
Lampan ner till planen ska bytas 

 
- Kök: 

Önskar mejl till köket från utbildning om hur många kurser som hålls per kväll för att 
kunna planera fikat. Önskar att det blir en fungerande almanacka utlagd på hemsidan  

- Utställning: Nationaldagsutställning 6 juni 2022  
Önskar bärhjälp på morgonen och hjälp under dagen! Räknar med 2- 300 deltagare 
 
- Hemsida: 
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Behöver uppdateras så att aktuell information kommer ut till alla  
Josefin och Margareta ska kolla om att lägga ut en ny kalender 

- FB/Instagram: 
Funkar bra och når ut 

- Agility: 
Eventuellt en blåbärstävling den 5 juni  
Planerar att ta in en extern instruktör över sommaren  
Offert på tävlingsmässiga agilityhinder på gång för information till styrelsen 

- Rallylydnad:  
            Inköp av nya skyltar  
            KM i augusti 
             
            - Lydnad:  
            Tävling den 21 maj  
             

- Nosework/specialsök:  
            Inget att rapportera 

- Tjänstehund  
            Prova på patrullhund planeras 18 juni    
            - Hundungdom 
            Inget att rapportera         

8. Övriga frågor 

Funktionärsfest 2 juli 17.00 med aktiviteter och grillning, varje kommitté samlar in namn på 
de funktionärer som vill komma många och anmäler till styrelsen senast den 20 juni  
 
Medlemsmöte 14 september – förslag presentation av olika hundsporter som tex specialsök 
(Hasse kollar), mondioring (Richard kollar), hoopers (Sara kollar)  
 
Öppen planträning för alla börjar på försök den 1 maj kl 10.00. De som kommer behöver 
göra en plan för dagens träning, sen lottar vi träningskompisar två eller tre i grupp där vi 
hjälper varandra  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”Under bar himmel -  hatten av för psykisk ohälsa” 7 juni 14-17.00, agility-uppvisning och 
gärna så många hundar som möjligt.  

9. Nästa möte 
1 juni OBS en vecka senare  
  

10. Mötet avslutas 

Tack för idag! 

…………………….    

Sekreterare Isabel Andersson  
 
Justeras  
 

……………………..                                                                   
Richard Karlén                                                  

 
 
Justerat protokoll finns i pärmen på klubben                   
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