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Protokoll på styrelsemöte tisdag den 23 november 2021 kl. 18.00 på Härnösands Brukshundklubb. 

Närvarande: Gunilla Nilsson, Lena Backström Nordén, Martin Adelgren Thorén, Gunnel Crona, 

Margareta Höglund, Pether Öhlén och Mikael Gjersvold, 

Förhindrad att närvara: Torbjörn Eriksson, Camilla Johansson 

 

§ 112 Pether öppnande mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 113 Som ordförande valdes Pether till dess Martin kommer till mötet och som sekreterare valdes 

Gunilla. 

§ 114 Dagordningen fastställdes efter tillägg under övriga frågor. 

§ 115 Som av justeringsperson valdes Mikael.  

§ 116 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

§ 117 Lena gick igenom klubbens ekonom. Inga större förändringar sedan förra styrelsemötet. Inga 

obetalda fakturor. Beräknat resultat denna period 79 273 kr. Hasse Bodén har svarat och kommer 

snarast att återbetala sin skuld till klubben. 

§ 118 Inkomna skrivelser. 

1) Studiefrämjandet har inkommit med en inbjudan till föreläsning digitalt om ideellt 

engagemang i föreningar (24 nov) och tjänstehundskväll (8 dec).  

2)  Carina Norberg har önskemål om att HBK ansluter sig till ”Stripe”, ett betalsystem som 

Brukshundklubben centralt har avtal med, Lena kollar upp detta.   

3)  Carina Norberg ”Medlemskvällar”. Önskemål att vi satsar på klubbgemenskap genom 

föreläsningar, samkväm, temakvällar etc. Mötet tillstyrker projektet och Margareta får i 

uppdrag att kontakta Carina Norberg. 

§ 119  Sektorernas rapporter: 

Rally: Träning i ridhuset och på Nordvik. Tävling planeras i Nordvik 4 och 5 dec. 

Agility: Inget nytt. 

Tävling, Mental, Tjänstehund: Inget nytt 

Hus: Fortsatt stor efterfrågan på kurser. För närvarande pågår en valpkurs samt en kurs i nosework.  

Kök: Ingen förändring. 



Ungdom: Senaste Halloweenfirande var mycket uppskattat. Ungdomarna hjälpte till med bak och 

pynt i klubbstugan och deltog på halloweenparaden på stan. ”Skräckpromenaden” runt 

klubbområdet var synnerligen välarrangerat bland spöken och naturligtvis en tipspromenad som 

handlade om tomtar och troll.  

Anläggning: Martin monter upp de elkablar som hänger löst i klubbstugan, lagar läckaget från 

varmvattenberedaren under arbetsbänken i köket, fixar lyset på väggen utanför toadörren samt 

ordnar med dörrfoder kring den ytterdörren.. 

§ 120 Inga beslut är tagna via styrelsens smsgrupp.  

§ 121 Första advent 28 nov. Inbjudan till medlemmar är utskickat via ”medlem on line”. Gunilla 

lägger ut en inbjudan på klubbens facebooksida. 

§ 122 Förtjänsttecken. Gunilla skickar ut en lista över vilka som erhöll vandringspriser och 

förtjänsttecken på årsmötet 2020. Styrelsen uppmanas att nominera någon eller några 

klubbmedlemmar till utmärkelser. 

§ 123 Årsmötesdatum beslutades till fredag den18/2 2022 (enligt stadgarna skall årsmöte hållas 

mellan 10 - 28 februari). 

§ 124 Övriga frågor: 

1) Inköp av lyktor till aktivitetsgården. Pether inhandlar lyktor som styrs av dagsljus till ”gården”. 

2) Agilitykurs med plats för 24 personer kommer att hållas i Timrå med extern kursledare. HBK:s 

agilityinstruktörer går gratis. 

3)  Pether och Lena har i samförstånd med Torbjörn köpt in ett antal ”andra sorterings- 

hundprylar” från saltviksanstaltens egen tillverkning. Koppel, halsband, leksak o dyl. med mer 

eller mindre skönhetsfel som inte kan säljas på marknaden, kommer att kunna köpas av 

klubbmedlemmar till reducerat pris. Lena och Pether ansvarar för detta. 

4)  Höjning av kursavgifter. Frågan behöver diskuteras ytterligare. Tas upp på senare 

styrelsemöte. 

5)  Liselott Pettersson (ungdomsansvarig) önskar lägre kursavgifter för ungdomar. Även denna 

fråga tas upp på senare styrelsemöte. 

§ 125 Datum för nästa styrelsemöte. 11/1 2022 kl 18.00 

§ 126  Martin avslutade mötet och tackade för deltagandet. 

  

 

Pether Öhlén  Martin Ahlgrén Thorén Gunilla Nilsson Mikael Gjersvold 
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