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(protokollförare)

Dagordning
1.  Mötets öppnande
Anneli öppnar mötet.

2 . Tidigare protokoll
Inget att tillägga.

3.  Kurser. 
29 kurser planerade hittills. Höstens kurser bör vara planerade och utlagda helst innan midsommar 
för att Studiefrämjandet ska hinna med.

4. Instruktörer och elever
Vi väntar på datum för ny Allmänlydnadsinstruktörsutbildning, aktuella instruktörselever för vidare 
utbildning är Martina Sandren och Sandra Jonsson.

Diskussion om hur vi ska hantera missnöjda elever på kurser, vi behöver lägga upp en 
handlingsplan, Anneli tar reda på om SBK centralt har någon handlingsplan vi kan utgå ifrån. Detta 
behövs diskuteras ytterligare på instruktörsmöte till hösten.

5. Ekonomi
Inget att tillägga.

6. Rapporter
Anneli skickar rapport från HUS till styrelsen inför medlemsmöte 27/5.

7. Instruktörsmöte
Vi behöver boka instruktörsmöte i höst. Datum bestäms längre fram.

8. Övriga frågor
    Instruktörsutveckling  
WorkingDogStadius kommer den 22:a September för föreläsning/clinic om svårhanterade hundar, 
det riktar sig till såväl instruktörer som övriga medlemmar. Anneli sickar förfrågan till Nacka BK 
om de är intresserade av att vara med.

Instruktörsutveckling med Pia från Hundtoken var planerat till den 26:e oktober, skjuts upp till 
nästa vår.

Irene från Hundakademin kommer till hösten för en heldags föreläsning om kamphundar och 
hundslagsmål, förmiddagen kommer rikta sig enbart mot instruktörer, och eftermiddagen  kommer 
vara öppen för övriga klubbmedlemmar mot en kostnad. Förslag på datum är den 20:e oktober. 
Elina håller kontakt med Irene angående detta.

    Privatlektioner
Diskussion om priset på privatlektioner och huruvida vi kräver medlemskap för de som vill ha 
privatlektioner. Mia kollar upp vad andra klubbar i Stockholmsområdet tar för privatlektioner och 
hur det ser ut med krav på medlemskap. Elina kollar om det finns direktiv från högre instans i SBK 



angående medlemskapskrav och om försäkringar gäller för ickemedlemmar

    Kontroll av medlemskap
Vi har problem med att det tar tid för nya medlemmar att få sina medlemsbevis och att det 
förekommer kursdeltagare som inte betalar medlemsavgifter. Kan instruktörer kontrollera 
medlemskap på ett enkelt sätt via medlemsregistret online? Anneli ska höra med Sussi om hur lång 
tid det tar att bli medlem och hur vi kontrollerar det på bästa sätt.
    
    Skytteklubben
Vi erbjuder återbetalning av kursavgift för deltagare som inte vill gå kurs på grund av skotten från 
skytteklubben, som nu åter är aktiv. I nuläget har detta bara hänt en gång, vi har skrivit på hemsidan
att skott kan förekomma, så att kursdeltagare känner till detta innan de anmäler sig. Vi hoppas på ett
möte mellan klubben och skytteklubben för ett framtida gott samarbete.

 9.  Nästa möte
Anneli kommer med ett förslag på datum efter sommaren


