
     2021 

Protokoll fört vid medlemsmöte onsdag 27 oktober kl. 18.00 på Härnösands Brukshundklubb.  

Närvarande: 16 medlemmar. 

 

§ 14 Martin Adelgren Thorén öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 15 Till ordförande valdes Martin Adelgren Thorén och som sekreterare valdes Gunilla Nilsson. 

§ 16 Dagordningen fastställdes efter tillägg under övriga frågor. 

§ 17 Som justeringsperson valdes Pether Öhlén. 

§ 18 Som rösträknare valdes Laine Löfman. 

§ 19 Föregående medlemsmötesprotokoll (17/6 2021) lästes igenom, godkändes och lades till 

handlingarna. 

§ 20 Lena Backström Nordén gick igenom klubbens ekonomi och konstaterade att den är stabil och 

har återhämtat sig bra efter att man öppnat upp efter coronapandemin. Kurs- och 

tävlingsverksamheter har kunnat återupptas. Vidare informerade Lena att alla intäkter från kurs- och 

tävlingsverksamhet läggs på ett klubbgemensamt konto. Summa intäkter från dessa aktiviteter hittills 

i år, är 109 500 kr.  

§ 21  Styrelsen informerade om att klubben inte längre får hyra Dagablokalen eftersom den nu är 

uthyrd till annat. På senaste styrelsemötet beslutades att i vinter använda HBKs klubbstuga för kurs- 

och utbildningsverksamhet samt egen träning med hund. Pether Öhlén skapar en kalender på 

klubbens hemsida för bokningar. 

HBK bjuder på adventsfika den 28/11 från kl. 15.00. Kaffe, te, saft, lussebullar, pepparkakor och 

glögg. Gunilla skickar ut en inbjudan via ”medlem on line”. 

§ 22 Information från sektorerna. 

Rally: Rally har haft 7 kurser varav en via webb samt 4 tävlingar. Två skrivare och en sekreterare har 

utbildats. Man planerar träningar både på Nordvik och i ridhuset Härnösand i samarbete med 

ungdomsgruppen. 4-5 december tävlingar i nybörjarkurs och fortsättningsklass på Nordvik.  

Agility: Nybörjarkurs, 8 träningstävlingar och ett klubbmästerskap har genomförts. Man planerar 

stora tävlingen till våren, som hålls på HBK, i samarbete med Timrå och Sundsvall.  

Tävling: Inga brukstävlingar är ännu sökta. Klubben behöver funktionärer, både utbildade och de som 

kan hjälpa till med annat. En förfrågan till klubbmedlemmar är utsänd via ”medlem on line ” som 



vänder sig till dem som är intresserade av att gå någon utbildning till t ex tävlingsledare, -sekreterare, 

provledare, spårläggare, figurant på söktävling, mentalfigurant. Man kan också tänka sig att ge en 

repetitionskurs till tidigare tävlingsledare för återauktorisation. Intresseanmälan kan också göras till 

styrelsen.  

Mental och tjänstehund: För närvarande ingen verksamhet. 

HUS: Kursverksamheten är i full gång. 4 valpkurser har genomförts under hösten, nosework och 

specialsök planeras. Fler kurser kan bli aktuella då klubbstugan kommer att kunna användas i vinter 

(se under § 21). 

Kök: Ingen förändring. Lennart Högel (inköpsansvarig) ser till att det finns fikabröd som kursansvarig 

har till sitt förfogande.  

Ungdom: Har senaste månaden planerat för Halloweenfirande. På lördag 30 november kommer 

”ungdom” att träffas på stan för en parad, för att sedan samlas i klubbstugan för en fika. Övriga 

klubbmedlemmar är också välkomna till detta fika. För övrigt tränar ”ungdom” i ridhuset och på 

Nordvik ihop med ”rally”. 

Anläggning: Martin Adelgren Thorén informerade om att element nu finns insatt på toa. Trasiga 

lampan vid toaytterdörren är nedmonterad, ny belysning ska sättas upp där.  

§ 23 Annika Sånnevall visade och berättade om Saltviksanstaltens tillverkning av hundprodukter. 

Hon gav möjlighet till klubbmedlemmarna att köpa en del produkter, företrädesvis av andrasortering. 

Saltviksanstalten tillverkar produkterna på beställning från olika företag, inte för direktförsäljning.   

§ 24 Övriga frågor.  

1) Vad krävs för att få medlemmar att engagera sig i klubbens föreningsliv och utbildning inom 

olika funktionärsområden (Camilla Johansson och Ewa Eriksson). 

Flera förslag framkom. Viktigt att få folk att känna sig välkomna genom att skapa möjligheter att 

träffas otvunget, t ex medlemsträffar med promenadslingor, temakvällar, personliga 

hundberättelser. Berätta om tävlande och egna erfarenheter.  

  2)  Halkiga broar. I samband med regn och kyla blir träbroarna väldigt hala. Önskvärt att få ett 

räcke monterat på bron över bäcken mot hundaktivitetsgården. Martin Adelgren Thorén tar det till 

anläggningsgruppen. 

 3)  Styrelsen önskar få förslag på förtjänsttecken till medlem som på något sätt utmärkt sig eller 

gjort något extra för klubben. Kommer i så fall att delas ut i samband med årsmötet. Förslag kan 

mailas till styrelsen.     

§ 25  Nästa medlemsmöte blir årsmötet 2022 mellan 10 och 28 februari. Tidpunkt meddelas senare. 

§ 26 Martin Adelgren Thorén avslutade mötet och tackade för visat intresse.  

Martin Adelgren Thorén  Gunilla Nilsson Pether Öhlén 

Ordförande   Sekreterare  Justerare 


