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Närvarande: 

Marie Sundberg, Ordförande 

Johanna Boström Stone, Vice ordförande 

Elisabeth Hagberg Dahlstedt, Kassör 

Catharina Jansson, Sekreterare 

Camilla Westling, Ledamot 

Susanna Lindsjö, Ledamot 

Kicki Wikman-Jonsson, Suppleant 

Yvonne Weijmar, Suppleant 

 

Anmäld frånvaro: 

Sofie Ögren, Ledamot 

 

 

1. Mötets öppnande 

Marie Sundberg förklarade mötet öppnat. 

 

2. Godkännande av dagordning, anmälan övriga frågor. 

Dagordningen godkändes. Övriga frågor anmäldes. 

 

3. Val av protokolljusterare. 

Yvonne Weijmar valdes att, jämte ordförande, justera protokollet.  

 

4. Föregående protokoll. 

Är godkänt och lagt till handlingarna. 

 

5. Sektorer och kommittéer 

TÄS:   

Malin Dertell Flodman, ansvarig för TÄS, kallade samman samtliga tävlingsledare och 

tävlingssekreterare för ett gemensamt uppstartsmöte. En chans för oss alla att träffas och 

prata ihop oss inför höstens tävlingar. 

Den 24 augusti har vi en kvällstävling i rallylydnad avancerad klass. 

Den nya betalmöjligheten till SBK tävlingssystem är nu klar. Monica Nyström och 

Elisabeth Hagberg Dahlstedt ska uppdatera systemet i helgen. 

 

HUS:  

Instruktörsträff tisdag 9 juni. 

Charlotte Vidh går, som vi tidigare nämnt, en utbildning till att bli SBK 

friskvårdsinstruktör (Sund med hund). Hon håller nu i den utmaning som finns mellan 

brukshundsklubbarna där man tävlar om fina priser. Det hela går ut på att man har 

löparskola och styrketräning med sin hund och den som har mest träningsnärvaro vinner 

fina priser. 

 

RUS:  

Inget att rapportera. 

 

Tjänstehund:  

Nu är det klar att tyvärr så har även Tjänstehundsutbildningen ställt in sin planerade 

utbildning på Marma under juni-juli. 
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Agility:  

Sektorn är för närvarande vilande. 

 

Plan, stug och bemanning av köket:  

Hans Södergren har fixat gräsklipparen och klipper för första gången i år. 

Marie Sundberg kollar med Hasse om han har gjort ett klippschema. 

 

Bemanningen:  

18/8 Yvonne  

25/8 Marie 

1/9 Johanna  

8/9 Elisabeth 

15/9 Catharina 

22/9 Sofie 

 

Den 18/8 är start för höstens första tisdag som styrelsen bemannar köket. 

 

PR/Nyhetsbrevets innehåll:  

Vi gick igenom punkter inför kommande Nyhetsbrev.  

 

6. Rapporter 

a) Ordförande: 

Hundens vecka i september istället för hundens dag. Där man kan göra olika saker med 

hunden under en vecka. Vi lyssnar med HUS om intresse finns att göra något? 

Efter en incident på klubben så kom en fråga upp om hjärtstartare på klubben. 

Yvonne Weijmar lyssnar med kommun om det finns att få ”låna” eftersom vi är en 

förening i Tyresö. Vidare så tar vi upp denna fråga igen på nästa styrelsemöte. 

 

b) Sekreteraren (inkommen post) Ingen post att rapportera.  

 

c) Kassör: 

Ekonomin ser fortsatt bra ut. 

Kassören har tagit över medlemsregistreringen.  

Vi skaffar ett företagskort på Willys. 

 

d) Övriga styrelsemedlemmar – Inget att rapportera. 

 

e) Distriktet: 

Styrelsemötet som skulle ha varit 27/5 är framflyttat och ska vara innan midsommar.  

 

7. Återremitterande ärenden. 

Inga återremitterande ärenden. 

 

8. Coronaviruset. 

Med anledning av nya rekommendationer från regeringen kommer Svenska 

Kennelklubben och Svenska Brukshundklubben besluta om nya riktlinjer den 10 juni 

och hur det kommer att påverka hundverksamheten. 
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9. Klubbkläder 

Vi beslutade att vi ska ha klubbkläder. Johanna Boström Stone undersöker om vi kan ha 

vår logga hos en leverantör som säljer profilkläder så våra medlemmar kan vända sig dit 

och beställa. Vårt grundutbud ska vara en hundväst alt. Tränings”kjol”, t-shirt och en 

collegetröja. 

 

10. Övriga frågor. 

-  Kicki Wikman-Jonsson önskar boka träningsplanerna 27-28/6 efter kl 12.00 på 

lördagen för skyddsträningshelg. 

- De skyltar vi fixade under 2018-2019 (Skott kan förekomma…) har vi inte kunnat sätta 

upp pga att kommunen anser att vi måste ha bygglov för att kunna sätta upp dem på 

kommunens stolpar.  

Marie Sundberg lyssnar med kommunen om var vi kan sätta upp dem. 

- Lördag 15/8 ordnar Susy Tvärnstedt ett KM för samtliga medlemmar i klubben och på 

kvällen ordnar styrelsen en grillfest. I dagsläget får endast 50 personer deltaga. 

- Ett medlemsärende togs upp. Det är konfidentiellt och underlaget finns som en bilaga. 

 

11. Nästa möte. 

Styrelsemöte tisdag 1/9 kl 19:00 vi återkommer om var vi ska vara. 

 

12. Mötet avslutas 

Marie Sundberg avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ ____________________ _____________________ 

Catharina Jansson  Marie Sundberg Yvonne Weijmar 

Sekreterare / Protokollförare Ordförande  Suppleant 


