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Just/sign……….. 

 
 
 
 
 
1. Mötets öppnande. 

Ordförande Johanna Boström Stone öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 

2. Val av mötesordförande. 
Till mötesordförande valdes Johanna Boström Stone. 
 

3. Anmälan om styrelsens anmälan av sekreterare. 
Till sekreterare anmäldes Pernilla Lindahl. 
 

4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst. 
Mötet förklaras stadgeenligt utlyst. 
 

5. Upprättande av röstlängd 
En förteckning med alla närvarande upprättades. Röstlängden fastställdes till 24 st. 
 

6. Val av protokolljusterare att jämte mötesordförande justera protokollet. 
Till justerare valdes Catharina Jansson och Lena Löfven. 
 

7. Godkännande av dagordning, anmälan av övriga frågor. 
Dagordningen godkändes och inga övriga frågor anmäldes. 
 

8. Val av kassör. 
Valberedningens förslag till ny kassör (fyllnadsval) var Ing-Mari Sjöberg som sedan i 
augusti 2015 har varit adjungerande kassör vid styrelsens möten. Medlemsmötet 
beslutade att välja Ing-Mari Sjöberg till kassör från nu och fram till tiden för årsmötet 
2016. 
 

9. SBK - kärnvärden. 
Pernilla gick igenom den värdegrund som SKK genom SBK och dess medlemmar skall 
förhålla sig till i allt samröre med klubbverksamheten. De tre kärnvärdena är 
Samhörighet, Behov och Kompetens. Den nyutformade policyn för medlemskultur i 
Brukshundklubben nämndes också. Dessa styrdokument är till för att komma till rätta 
med det allt större antalet disciplinärenden som hanteras inom SBK. Förtal, 
förolämpningar och mobbing tyvärr ofta förekommande och det vill man få bukt med 
genom dessa nyupprättade riktlinjer. 
Dokumenten kommer att gå ut som länk i Nyhetsbrevet. 
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10. SBK – 100 år 100.000 medlemmar. 

Tomas Knuutila informerade från konferensen i oktober om Fira 100 år med 
100 000 medlemmar med anledning av att SBK fyller 100 år 2018. Medlemsantalet är 
stadigt sjunkande sedan 2007 då det var all time high med c:a 85 000 medlemmar. Vi 
lokalklubbar behöver aktivt jobba för att öka medlemsantalet då vi idag endast är c:a   
60 000 medlemmar. Man har konstaterat att genomströmningen av medlemmar varje år 
är 25% och frågan är hur man får dessa att stanna kvar. Olof Norqvist, av SBK anlitad 
konsult för detta projekt, har presenterat en rad idéer på hur man som klubb kan arbeta 
för att förbättra medlemsantalet. Frågan är om TBK är intresserad av att bli en s.k. 
pilotklubb? Styrelsen tar frågan med sig för diskussion och överföring till nästa års 
styrelse. 
 

11. Planstrukturering. 
Marie Sundberg presenterade ett förslag hur vi bättre skall utnyttja våra planer. Detta i 
syfte att underlätta för kursdeltagarna att arbeta mer avskilt och i lugn och ro på den 
bortre planen och bortre delen av stora appellplanen medan de mer erfarna, frekvent 
förekommande ekipagen, kan träna där det är lite mer liv och rörelse d.v.s. på plandelen 
framför verandan. Löptikar bör hållas längst ut på plandelen mot den allmänna 
gångvägen och de skall inte deltaga på platsliggningen på tisdagarnas öppna träning. 
Medlemsmötet godkände förslaget och information om nyordningen sätts upp i 
klubbstugan och går ut i Nyhetsbrevet. 
 

12. Information från styrelsen. 
 
a) Ekonomi. 
Ekonomin i klubben är fortsatt god och vi ligger bättre till med resultatet jämfört med 
budget. 
 
b) Allmänt. 
Pernilla informerade om styrelsebeslutet att instruktörer, hjälpare samt även planvärdar 
får fika för 20:- under tjänstgöring. 
Pernilla har skrivit brev till kommunen för att få till en dialog mellan klubben och 
kommunen. Den 25 november kommer Thomas Dennerby till klubben för att träffa 
Pernilla, Marie Sundberg och Charlott Vidh. 
 
c) Målstyrning. 
Johanna förklarade att målstyrningsarbetet pågår enligt plan och att det tidigare under 
hösten hölls ett möte med sektorerna för att stämma av hur vi ligger till. En komplett 
presentation av arbetet kommer att hållas på årsmötet. 
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13. Rapport från sektorerna. 

 
a) Tävling. 
Kjell Åkerlund uppmanade medlemmarna att lämna in sina tävlingsresultat för 2015 till 
TÄS. 
 
b) Utbildning. 
Marie Sundberg meddelade att alla planerade kurser har hållits, men inga nya 
utmanande kursalternativ har planerats då klubben under året drabbats av en 
procentuellt sett stor avflyttning av instruktörer. 
Marie funderar på att sätta igång en öppen träning för Nosework under 
senhösten/vintern nu när annan öppen träning går i träda. 
 
c) Tjänstehund. 
Sektorn är i nuläget vilande på klubben. 
 
d) Agility. 
Sektorn är vilande. 
 
e) Rallylydnad. 
Sektorn har arrangerat två tävlingar under 2015 och planerar två stycken under 2016. 
1/5-2016 hålls tävling i avancerad och mästarklass. Man kan hantera max 100 deltagare 
under en tävlingsdag. Fler planvärdar till rallyns öppna träning önskas då den sätter 
igång igen till våren. 
 
f) RUS. 
Anna Lenngren har inlett ett samarbete med Nynäs BK vars MH-bana vi får tillgång till. 
Sista helgen i november hålls en M1-kurs (allmän mentalkunskap) med kursledare 
Ingrid Tapper där deltagarna är jämt fördelade mellan TBK och Nynäs BK. 
 
g) Kök. 
Veronica rapporterar om att köket går bra, men önskar fler som kan hjälpa till. En 
vädjan från köket är att de medlemmar som innehar en köksnyckel då och då hjälper till 
i köket. Gärna på onsdagar då fiket fylls av deltagare från Hundrundan. 
Tisdagen 15 december bjuder köket på glöggmingel. 
 
h) PR / Gläfset / Hemsidan. 
Gläfsets redaktör Malin efterlyser medarbetare till tidningen. Det kan vara på kort eller 
lång sikt, men fler idésprutor behövs. 
Nyhetsbrevet utkommer så gott som varje månad. 
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i) Plan & Stug. 
Hans Södergrens har fått sällskap i sektorn av Catharina Jansson och Charlott Vidh. Det 
finns redan planer på fixartimmar, gräsklippningsschema och snöjour. Att kunna sanda 
trappan och området utanför verandan är viktigt och man måste lösa sandförvaringen. 
Som det är nu är sanden frusen och nästan omöjlig att hantera då den står i en stor säck 
utomhus. 
 

14. Övriga frågor. 
Inga övriga frågor anmäldes. 
 

15. Avslutning. 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vid protokollet  Justeras 
  
  
 …………………………… ………………………. 
 Pernilla Lindahl  Johanna Stone 
 Protokollförare  Mötesordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 ………………………….… ………………………… 
 Catharina Jansson  Lena Löfven 
 Protokolljusterare  Protokolljusterare 


