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21 medlemmar närvarande på mötet. 

PROTOKOLL MEDLEMSMÖTE 20171113, MÖTE NR 3 2017 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Susanne Olsson förklarar mötet öppnat kl. 18.40 och hälsade alla 
välkomna. 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

§ 3 Val av justerare 

Att justera dagens protokoll valdes jämte ordförande Linda Jansson. 

§ 4 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll från den 18 september lästes igenom. Det 
konstaterades att inlägg från Viveka Andersson inte fanns protokollfört. Mötet 
beslutade att det skulle läggas till under övriga frågor i dagens protokoll. I övrigt 
lades protokollet till handlingarna. 

§ 5 Klubbens ekonomi 

En kort genomgång av resultatet per sista oktober gjordes av vice ordförande.  

§ 6 Information från styrelsen 

Inget nytt att rapportera sedan senaste mötet.  
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§ 7 Information från sektorer och kommittéer 

Inget nytt att rapportera sedan senaste medlemsmötet. 

§ 8 Valärende 

Johan Berglin valdes av medlemsmötet till att ingå i valberedningen. Den består nu 
av Johan, Anja Abrahamsson och Anka Olsson.  

§ 9 Klubbens framtid 

Två frågor presenterades och godkändes för bordsvis diskussion: 

1) Hur får vi aktiva instruktörer? Krävs ekonomisk ersättning?  

Det konstaterades först och främst att det blir en ond cirkel när klubben inte kan 
erbjuda kurser, vi får inga nya medlemmar osv. Utmaningen är dock i en så stor 
klubb som kräver stora insatser av många medlemmar, vems insatser ska 
egentligen premieras? Om instruktörerna får ersättning, hur känns det för alla 
andra som lägger ner tid och engagemang på klubben? Ett annat problem är att 
klubben utbildar instruktörer som väljer att använda sina kunskaper på annat 
håll. 

Funderingar:  

-Vi kanske måste utveckla vårt kursutbud till att även erbjuda enkla kurser, kortare 
kurser. Vi har många duktiga personer i klubben som kanske inte är utbildade 
instruktörer. 

-Det ska i vart fall inte kosta något att ha kurs - erbjud en summa för reseersättning! 

-Om vi ska erbjuda ersättning måste den dokumenteras och skrivas kontrolluppgift 
på även om den är skattefri. All ersättning förutom 18,50 kr/mil i reseersättning är 
en förmån och ska beskattas av den somt ar emot den. Gränsen för arbetsgivaravgift 
för den typen av ersättningar går vid 999 kronor. 

-Erbjuda kompetensutveckling istället för pengar. Det finns flera instruktörer som 
inte vill ha betalt, men gärna en utbildning av egen hund. 

-Det skulle inte vara fel med en ”hustomte” på klubben som kunde fånga upp frågor, 
svara på mail och se till huset. 

2) Hur ser klubbens framtid ut? Om 1 år, 5 år, 10 år? 

Vår anläggning kostar idag ca 100 000 kronor att driva varje år så vi måste börja 
tänka nytt om vi ska överleva. 

Förslag: 

-Förändra kursverksamheten och försök utnyttja fler duktiga hundförare. 
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-Om vi inte kan hjälpas åt kommer det att gå åt skogen! Alla har egentligen 
samma mål men ibland glömmer vi bort att vi har en klubb att ta hand om. Om vi 
ska ha en framtid måste vi alla lägga all prestige åt sidan och försöka fånga in nya 
människor. 

-Då kursverksamheten och utbildning är framtiden och dessutom vår största 
inkomstkälla måste vi kanske ha ett större utbud av enklare kurser för att nå fler 
människor som därigenom får ett intresse för att vidareutbilda sin hund inom 
bruks – och lydnad.  

-Vi får dock inte glömma att vi är en brukshundklubb och om vi vill nå 
tävlingsframgångar krävs även de längre kurserna i just bruks. 

-HUS har erbjudit instruktörer och andra att lägga upp sina kurser precis hur man vill, 
både vad gäller innehåll och längd. Trots detta har intresset att hålla kurs varit 
lågt. Hur når vi framgång i frågan?? 

-Förslag lämnades att ställa fråga till kommunen om daglig verksamhet skulle kunna 
bedrivas på klubben. De kan göra enklare sysslor som att städa, klippa gräs osv. 

§ 10 Övriga frågor 

10.1 Gräsklippare 

Vi har fått in offerter på serviceavtal för självgående gräsklippare. Uppskattad 
kostnad ca 100 000 kr. Mötet konstaterade att det var en bra idé men att det blir 
alldeles för dyrt och dessutom finns en risk för skadegörelse. Vi får fortsätta 
klippa gräset manuellt. Om vi inte når fram till en lösning med Sundsvalls 
kommun innebär det att vi måste hjälpas åt med klippningen i sommar. 

10.2 Utställningar 

Carina Ågren och Carina Fäldt har anmält intresse om att gå en utbildning inom 
utställning. Förhoppningsvis leder detta till att vi kan anordna i vart fall en 
inofficiell utställning på klubben. 

10.3 Kompetensutveckling för instruktörer 

Lena Funseth och Eva Forslund har varit på en lärarutvecklingshelg. De konstaterar 
att det nu finns en ny person som arbetar centralt som försöker utveckla 
distansutbildning.  

Det lades även ett förslag till en kväll riktad till våra instruktörer för att skapa 
engagemang och sprida idéer. Viktigt att ge instruktörerna något exklusivt enbart 
för dem. 

10.4 Kondoleanser 

Vice ordförande visade ett kort som Maj Bergner skickat till klubben, som tack för 
klubbens deltagande vid Torstens bortgång. Frågan lyftes kring Janne Engmans 
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bortgång och styrelsen informerade att Anja Abrahamsson höll i den frågan. Det 
ska lämnas en gåva till Svenska Brukshundklubbens minnesfond. 

10.5 Fest? 

Det kom en fråga från mötet om det inte skulle anordnas en fest för alla som hjälpt 
till på klubben under året. Styrelsen bad att få personer som ville engagera sig i 
arrangerandet av fest. 

10.6 Fråga från förra mötet 

Viveka Andersson lyfte frågan om vikten av en god stämning på klubben. Alla måste 
försöka bidra i detta och se det som förbjudet att baktala och smutskasta andra 
medlemmar. I samband med den diskussionen kom också synpunkter från andra 
medlemmar att alla borde ta ansvar och säga ifrån att man inte vill lyssna på 
eventuell smutskastning istället för att sitta kvar och passivt lyssna. 

§ 11 Nästa möte 

Nästa medlemsmöte är årsmötet i februari. 

 

§ 12 Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat kl 20.00 

 

Vid protokollet: 

 

Cecilia Aspholm 

 

 

Justeras: 

  

Susanne Olsson  Linda Jansson 
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