
 
     ” Kungsörs Brukshundklubb är en aktiv samlingsplats för alla hundintresserade”  
 

 

 

 

Protokoll styrelsemöte KBHK 

 

Datum och tid: 28/3 18.30 

Plats: Hundarenan 

 

Närvarande:  

 Hela styrelsen förutom Ann-Sofie Zetterljung (anmält förhinder).  

 
1.Mötets öppnande.  

Linda hälsade välkommen och öppnade mötet.  

2. Godkännande av dagordning  

Godkändes 

 

3. Val av justerare 

Urban  Dahlgren   

 

 4. Föregående protokoll  

Var konstituerandet och inget att tillägga från det.  

 

5. Ekonomi  

Fortsatt god ekonomi.  

 

6. SKK 

Har inte inkommit något.  

 

7.  SBK 

 

7.1Distriktsstyrelsen 

Har haft årsmöte med mycket nytt folk på styrelseposterna. 

 

8. Utbildningar och kurser  

Kursstarterna framflyttas 1 vecka pga vädret.   

Inspirationshelgen där Eva Lundström skulle delta blev inställt, för få intressenter.  Vi är intresserade av att 

stå som arrangörer för en sådan helg under hösten E.L kollar detta.  

Viltspår och Nosework, kurser kommer att starta under  våren.  

Vi beslutade att avsluta samarbetet med Studiefrämjandet med anledningen att det är mer jobb med listor och 

annat administrativt än om vi arrangerer aktiviteter i egen regi.  

 

   

 9. HundArenan 

Det har flyttats om lite i Arenan och vi skall hålla tomt i mellanrummet vid läktarna pga att det är burplatser.  

Dörren som är i hörnet vid väggen med fotografier   

får inte öppnas mera än på tävling och vid andra stora arrangemang. 



Vi har fått flera uthyrda timmar i hallen sedan flytten  och det är positivt.  

Det har varit ett bra beslut att ta bort  medlemskvällarna i hallen då det bidragit till fler uthyrningstillfällen . 

Klubben sponsrar  Freestyle klubben med en heldag  mot att de lägger annat hos oss under åre . 

Gå gärna runt hallen och om ni ser något som kan plockas upp gör det, så hjälps vi åt att hålla snyggt. 

 

10. Granhammar 

10.1 Tisdagskvällar 
Vi har som mål att ha lite workshop i samtliga discipliner vid våra kvällar, 

18.00 till 20.00 finns det fika till försäljning genom våra stugvärdar. 

Träningstävlingar i alla discipliner.  

 

11. Egna arrangemang 

Vi pratade  om att anordna loppis i hallen hösten 2018 och ha öppet under Konst safari med utställning 2019. 

11.1 Medlemsmöte 

Två stycken/år, vår och höst. Vårens är 1/5  15.00 i Granhammar   

Sep/okt  datum ännu inte bestämt. 

 

12. Sektorer och kommitéer 

Rallylydnad har haft 2 tävlingar med goda omdömen och har en sista 8 april.   Har även fått 1 ny funktionär.  

Hoppas på  att kunna träna i Granhammar  inom snar framtid  

Agility, Årets Acana cup avslutades med deltävling 3 och finaler den 17 Mars. Något färre starter i år 785 

stycken. Trots detta blev det en bra nettoinkomst. En agilitygrupp på 7 personer har bildats för att handha 

planeringar runt tävlingsverksamheten. Tunnelracet återkommer till jul. 

 

 13. Rapporter 

Inget att rapportera  

 

14. Övrig 

Önskemål om sandsäckar till Granhammar   

 

15. Nästa mötet 

24/4  18.30 i Granhammar  

11/6 18.30 i Granhammar. 

27/8 18.30 i Granhammar. 

 

16. Mötet avslutas 

Linda tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

Ordförande, Linda Kjellman      Protokollförare, Jenni Broms                  Justerare, Urban Dahlgren 

 

 

_______________________           ________________________              _______________________ 

 

 

 



 
    


