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Protokoll på styrelsemöte torsdag den 19 augusti 2021 kl. 18.00, Härnösands Brukshundklubb. 

Närvarande digitalt: Torbjörn Eriksson, Lena Backström Nordén, Pether Öhlén, Camilla Johansson och 

Mikael Gjersvold, 

Närvarande i klubbstugan: Gunilla Nilsson och Martin Adelgren Thorén. 

Förhindrad att närvara: Gunnel Crona och Margareta Höglund 

 

§ 71 Torbjörn öppnande mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 72 Som ordförande valdes Torbjörn och som sekreterare Gunilla. 

§ 73 Dagordningen fastställdes efter tillägg under övriga frågor. 

§ 74 Som justeringsperson valdes Pether.  

§ 75 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

§ 76  Lena föredrog klubbens ekonomi som i dagsläget ser ljus ut nu när kursverksamheter har 

kommit igång. De 60 000 som inkommit från kommunen är insatta på sparkontot. Ännu har inga 

pengar från Hasse Bodén har inkommit till klubben, Lena gör ytterligare ett försök. Det finns inga 

obetalda leverantörsfakturor. 

§ 77  Inkomna skrivelser. Påminnelse om hunden vecka (vecka 37), där mötet beslutade att inte ha 

några aktiviteter i samband med detta. 

§ 78  Sektorernas rapporter:  

Rally: Tävlingar är genomförda, två kurser har kommit igång med många anmälningar.  

Agility: Interntävling med 40 deltagare är genomförd. Gemensam tävling med SAgikklubben planers 

till våren (”flygarhelgen”).  

Tävling: Den planerade skyddstävlingen ställs in på grund av för få anmälningar. Inga brukstävlingar 

är planerade.  

Mental: Inget fastställt. 

Tjänstehund: Läggs vilande. 

Hus: Stor efterfrågan på valpkurser, två kurser har startat. En allmänlydnadskurs har startat. Klubben 

behöver fler instruktörer. Pether uppmanar medlemmar/instruktörer att fånga upp intressenter.  



Camilla Johansson och Ewa Eriksson planerar att starta en kurs inför behörighetsprov. 

 

Kök: Fortfarande klubbgemensamt ansvar. 

Ungdom: Regelbunden aktivitet. 

Anläggning: Martin fixar med varmvattenberedaren i köket samt att färdigställa toa- och 

duschutrymmet. Luftvärmepumpen är i bra skick, kommer att täcka klubbens värmebehov i vinter. 

Ytterdörr till toa- dusch-utrymmet är inköpt och skall ersätta den gamla dörren som ”har gjort sitt”. 

Hängrännor kring klubbstugan är monterade, hålet i plåttaket i förrrådsdelen bakom toautrymmet 

skall lagas. 

Förslag på att göra altanen större framkom liksom att täcka den befintliga cementtunnan på 

gräsplanen framför stugan med ett grillgaller. 

Torbjörn föreslog att konsultera Göran Arebratt om vad som kan göras på parkeringen för att 

förhindra att allt grus forslas ut på Gånsviksvägen vid kraftigt regn.  

Nyckel till garaget innehavs av Torbjörn Eriksson, Laine Löfman, Jon, Göran Arebratt. Lasse Westberg 

och Micke Westberg. 

§ 79 Beslut tagna via styrelsens smsgrupp. Ok att göra inköp av ytterdörr till dusch- och 

toautrymmet. Ok att upplåta klubbstugan och appellplanen till schäferhundklubbens spår- och sök 

tävlingar den 28 och 29 augusti samt att låna ut snitslar till spåren. 

§ 80 Grästrimning i aktivitetsgården. Pether har kontakt med en man som kan åta sig trimningen. 

§ 81 Prispall (Carina Norberg.) Mötet föreslår att ge Carina uppdraget att komma med förslag på 

utformning och kostnad. Martin erbjuder en sponsring. Gunilla kontaktar Carina. 

§ 82 Övriga frågor. 

1) Dagab. Gunnel Crona meddelar att klubben inte kommer att kunna hyra hallen på Dagab eftersom 

byggnaden är såld och skall upplåtas till annan hyresgäst. 

2) Vindkraftpengar från anläggningen i Myckelgensjö. Beslutades att inte göra någon ansökan detta 

år i avvaktan på att kunna ansöka om vindkraftpengar från Vårdkasen, eftersom detta område nyttjas 

av HBK och då har större chans att erhålla några medel. 

§ 83 Datum för nästa styrelsemöte, torsdag den 23 september kl. 18.00. 

§ 84  Torbjörn tackade alla deltagarna för mötet. 

  

Torbjörn Eriksson  Gunilla Nilsson Pether Öhlén 

Ordförande   Sekreterare  Justerare 


