
 

 

 
     ” Kungsörs Brukshundsklubb är en aktiv samlingsplats för alla hundintresserade”  

 

Protokoll styrelsemöte KBHK 

 

Datum och tid: tisdag 24 April  18.30 

Plats: Granhammar 

 
Närvarande:  

Linda Kjellman,Jenni Broms-Olsson, Lena Andersson, Lotta Hagström, Ann-Sofie Zetterljung,   

Eva Lundström, Linn Persson, Marlene Millberg   

Henrik Lövstedt kom till punkt 10  

Åsa Lindberg kom till punkt 12 

Frånvarande: Urban Dahlgren  

 
1 Mötets öppnande 

Linda hälsade alla välkomna och öppnade mötet  

 

2. Godkännande av dagordning 

Godkändes        

 

3. Val av justerare 
Eva Lundström    

 

4. Föregående protokoll 

Justerat och godkänt   

 

5. Ekonomi 

Vi har fortsatt bra ekonomi.   

 

6. SKK 

Inget att rapportera.  

 

7. SBK 

7.1Distriktsstyrelsen 

Linda åker på mötet i Hallstahammar  17 maj. 

Ny hemsida i distriktet 

Vi behöver inte rapportera gruppmomentens nollade ekipage längre.  

7.2 Kongressen 25-27 maj 

Vi skickar ingen representant från klubben men vi har distriktsrepresentanter. 

 

8. Utbildningar och kurser 

Kurser som är igång är följande:  

Sök 

Valp och unghund  

Nosework kör igång i Juni 

Viltspår måste vi tyvärr skjuta på till hösten  

Lena snart klar med Nosework utbildningen . 

 

 



 

 

9. HundArenan 

Loppis  i hallen  16 September  Linda och Åsa har huvudansvaret  

Läckan i taket är åtgärdat . 

Finns ett hål i staketet i Hundlekgården  ligger på kommunens bord att åtgärda. 

Vi har köpt in Bajspåsehållare till Granhammar och hallen. 

9.1 Kattutställning 
 Kommer att äga rum i november.  

 

10.Granhammar  

10.1 Medlemskvällar Vissa av dessa kommer vi att köra lite temakvällar  och platsliggning ca 19.30.  Om 

skott skall förekomma läggs det annan tid och kommer att förvarnas om. Stugvärdar är klara för Maj.   

10.2 SandsäckarKommer att beställas nya upp till Granhammar,  Linda har pratat med Karin  Edin och 

Maria Nylund om detta.  

 

11. Egna arrangemang 

11.1 Medlemsmöte  

Tisdag 1/5 15.00 Kommer det att starta med uppvisning av Ann-Sofie och några fler med Freestyle. Vi 

bjuder på fika denna dag.   

Det blir inga flera Rally och Lydnads tävlingar i år men Agility kommer att köras under året. Vi har även 

flera MH kvar under året. 

Vi planerar också en träff i höst och baka bullar och fylla frysar med.   

 

12.Sektorer och kommitéer 

Inget har kommit in. 

Linda fortsätter att ta in rapporter  till styrelsemöten.          

 

13.Rapporter 

Datalagen GDPR, Stefan Tallkvist håller på att sammanställa ett utkast.   

Att tänka på:  fråga innan du tar kort om det är okej att lägga ut på klubbens sociala medier och hemsida.   

   

14.Övrigt 

Vi kommer att titta över, uppdatera och revidera hemsidans dokument  samt fotografi  på styrelsen.  

Inspirationsdagen är lagd på is tills vidare. 

Fråga om uthyrning av Granhammar till Rasmästerskap . 

   

15.Nästa möte  

11/6  18.30 i Granhammar då vi även äter lite gott samt fotografering. 

.  

16.Mötet avslutas 

  Linda avslutade mötet och tackade för visat intresse.  

 

Linda  Kjellman                                Jenni Broms                                         Eva Lundström 

Ordförande                                        Sekreterare                                           Justerare  

 

___________________       ___________________                        _________________ 


