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Protokoll på styrelsemöte måndag den 27 september kl. 18.00 på Härnösands Brukshundklubb. 

Närvarande: Torbjörn Eriksson, Gunilla Nilsson, Lena Backström Nordén, Martin Adelgren Thorén, 

Gunnel Crona, Margareta Höglund, Pether Öhlén och Mikael Gjersvold, 

Förhindrad att närvara: Camilla Johansson 

 

§ 85 Mötet öppnandes av Torbjörn. 

§ 86 Som ordförande valdes Torbjörn och som sekreterare Gunilla. 

§ 87 Dagordningen fastställdes efter tillägg under övriga frågor. 

§ 88 Som justerare valdes Mikael Gjersvold.  

§ 89 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

§ 90  Lena gick igenom klubbens ekonomi som i dagsläget ser mycket ljus ut. Intäkter hittills i år 

uppgår till 156 000, mycket beroende på att olika kursverksamheter och tävlingar har kommit igång 

efter lättnader i pandemirestriktionerna samt utbetalningen 60 000 kr (från Härnösands kommun). 

På sparkontot finns 254 000 kr.  Klubben har inga skulder. 

§ 91  Inkomna skrivelser: SBKs Distriktsstyrelse har meddelat att det är Härnösands Brukshundklubb 

som står i tur att utse en person till sin valberedning. Styrelsen beslutar att tillfråga tre personer: 

Helene Nordlöf, Carina Norberg och Laine Löfman om någon av dessa är intresserad av att 

representera HBK. 

§ 92  Sektorernas rapporter:  

Rally:  Kursavslutning och fortsättningsvis egen träning. Försäljning av de rosetter som inköpts, 

föreslås ansvaras av inköparen (för att underlätta för klubbans kassör). Lena tar kontakt. 

Agility: Klass Arena i Söråker är bokad privat av den egna träningsgruppen. Klubbmästerskap är 

planerad till den 10/10 på HBK. Nybörjarkursen avslutas denna vecka. 

Tävling: Sektorn har haft ett möte och planerar ytterligare möten. Martin kommer att utforma en 

inbjudan till klubbmedlemmar att delta. Någon kanske finns som kan hjälpa till som funktionär, lägga 

spår, vara figurant eller dyl., kanske någon/några är intresserad av att få veta mer om tävlingar och 

prov. Gunilla distribuerar via ”medlem on line”. 

Ett behörighetsprov är planerat till den 10 oktober, för övrigt är inga brukstävlingar planerade. 



Mental och Tjänstehund: För närvarande ingen verksamhet. 

Hus: Pether meddelar att det är stor efterfrågan på valpkurser. Klubben har haft fler valpkurser i år 

än tidigare år. Ytterligare en kurs planeras. Även allmänlydnadskurser efterfrågas.  

Kök: Lennart Högel (inköpsansvarig) kontaktas för att inhandla och fylla på i köksförråden nu när 

olika verksamheter har kommit i gång. 

Ungdom: Full verksamhet bla har ungdomsgruppen deltagit med sina hundar på en hinderbana. 

Evenemanget sändes på Härnösands-TV. Uppskattat. 

Anläggning: Dörren till toa- och duschutrymmet är utbytt, element skall fixas. Martin ordnar en 

garderob i dusch-och toahallen för städmaterial. 

Läckaget från vattenberedaren i köket är under kontroll.  

§ 93 Beslut att flytta styrelsemötet från den 23/9 till idag togs via styrelsens smsgrupp. 

§ 94 Tävlingar och prov, planerade, ansökta. Se under § 92 tävling. 

§ 81 Ärenden till medlemsmötet den 27 oktober. Använda den ordinära dagordningen att sändas 

samtidigt med inbjudan till medlemsmötet. 

§ 82 Övriga frågor: 

1) Schäferhundklubben möte i klubbstugan. Ok med lördag den 23 okt kl 16-20. Gunnel skriver in 

på hemsidan. 

2) Skotträning. Ok att ha regelbundna skotträningar på måndagar kl 18-18.30 som noteras på 

hemsidan. Fortfarande gäller att meddela de som finns på planen vid de tillfällena.  

§ 83 Datum för nästa styrelsemöte. Söndag den 24/10 kl 15.00. 

§ 84  Torbjörn avslutade mötet och tackade för deltagandet. 

 

 

 

………………………… ………………………… ………………………. 

Torbjörn Eriksson Gunilla Nilsson Mikael Gjersvold 

Ordförande  Sekreterare  Justerare 

 


