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Protokoll vid styrelsemöte onsdag den 16 mars 2022 kl. 18.30 på Härnösands Brukshundklubb. 

Närvarande: Torbjörn Eriksson (via länk), Gunilla Nilsson, Lena Backström Nordén, Gunnel Crona, 

Margareta Höglund, och Agneta Gidmark. 

Förhindrad att närvara:  Martin Adelgren Thorén, Pether Öhlén och Camilla Johansson. 

§ 9   Torbjörn öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 10  Som ordförande valdes Torbjörn och som sekreterare valdes Gunilla. 

§ 11  Dagordningen fastställdes efter tillägg under övriga frågor. 

§ 12  Som justerare valdes Agneta.  

§ 13  Föregående mötesprotokoll genomlästes, godkändes och lades till handlingarna.  

§ 14  Lena gick igenom ekonomin som idag hamnar på minus 18 734 kr, förklaras av nödvändig 

reparation av värmepumpen till en kostnad av c: a 20 000 kr och varmvattenberedaren runt 5 000kr. 

Kursverksamheter har för närvarande tillfört 35 680 kr till klubben.   

Beslutades att förflytta 25 000 kr från sparkontot till stugkontot enligt tidigare beslut gällande 

klubbens årliga sparande. Klubben har inga leverantörsskulder. 

§ 15  Inkomna skrivelser. 

1) Inbjudan till distriktets årsmöte den 26/3 på Hallstaberget i Sollefteå. Beslut om representant 

från klubben tas i styrelsen smsgrupp. 

2)  Samordningsmöte den 24/4 Sundsvalls Brukshundklubb. Egen anmälan. 

§ 16   Sektorernas rapporter: 

 Rally: Carina har framfört en önskan om att styrelsen förhandlar med ridklubben om att hyra lokal 

för inomhusträning vid några tillfällen. Inomhusträning vintertid är ett önskemål från flera 

träningsgrupper varför frågan bordläggs till nästa möte. 

Lena, Martin och Liselott Pettersson påminns om att komma fram till lämplig tidpunkt att träffas 

angående ungdomsgruppen och deras önskemål. 

Agility: Inget nytt, förberedelserna inför den stora tävlingen kring himmelsfärdshelgen är pågår. 

Tävling: Inga tävlingar eller prov är sökta. 

Mental och Tjänstehund: Ingen aktivitet för närvarande. 



Hus: Pether är tillfrågad om att ordna ett instruktörsmöte, avvaktar på kallelse från honom. 

Kök: Ingen förändring. Varje kurs eller annan aktivitet ordnar själv med förplägnad.  

Ungdom: Aktiviteter fortskrider, med bland annat att prova på spår och information om patrullhund. 

Anläggning: Värmepumpen är åtgärdad. Ytterdörren går nu med lätthet att öppna och stänga efter 

att tjälen under stugan har tinats med hjälp av en värmematta.  

§ 17  Beslut tagna via styrelsens smsgrupp. Styrelsen har godkänt Torbjörns förfrågan att få hyra 

klubbområdet 25 – 28 juli för Dobfanciers kennelträff. I samband med kennellägret kommer de att 

anordna uppfödarMT och - MH den 23 och 24 juli.  

§ 18  Inventering av vandringspriser. Eftersom vandringspriserna (två stycken) inte hade 

återkommit till klubben vid årsmötet, utsågs ändå två mottagare att erhålla varsin inteckning i 

vandringsprisen.  

I efterforskningen av vandringspriserna har Gunilla har tagit fram en lista över vilka som erhållit 

inteckningar under den senaste tioårsperioden. Torbjörn och Gunilla kollar. 

§ 19  Membercare, Membersite? Svårigheter att navigera! Gunilla kontaktar SBK rörande det nya 

medlemssystemet (i stället för det gamla ”Medlem on line”) som nu enligt uppgift är i bruk.  

§ 20  Övriga frågor. Stripe (Lena). Som kassör har Lena en del funderingar kring betalsystemet 

Stripe som används av SBK och som Härnösands BHK blivit anmanad att ansluta sig till. Lena 

kontaktar MND för att få mer information. 

§ 21  Datum för nästa styrelsemöte onsdag den 13 april kl. 18.30. 

§ 22   Torbjörn avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

 

 

 

 

Torbjörn Eriksson  Gunilla Nilsson Agneta Gidmark 

Ordförande   Sekreterare  Justerare 


