
 
Värmdö BK Husmötesektormöte 

20200128 kl 15.00 
 
Närvarande: Anneli, Mia, Sandra, Elina och Carina 
 
1.  Mötets öppnande 
 
2.  Tidigare protokoll  
Tidigare protokoll gicks igenom, inget att följa upp. 
 
3. Kurser 
Mia håller flera valp och unghundskurser i vår och planerar ett par agilitykurser. Behov av 
allmänlydnads kurser finns. Eftersom vi har mycket unghundskurser just nu funderar vi på om vi 
ska ha en åldersgräns på våra allmänlydnadskurser för att få mer homogena grupper, varje instruktör 
är själv ansvarig för att sätta den gränsen. Peggy med Åsa som elev håller en kurs i sök i vår, den är 
redan full med reserver. Anneli planerar in tre NoseWork-kurser fortsättning, en rallylydnad och en 
allmänlydnadskurs riktad mot seniorer. Elina håller två spårkurser och en allmänlydnad. 
 
4. Instruktörer och elever 
Sandra J, Lisa och Julia kommer att gå instruktörsutbildning i vår. Sandra S går som elev och vi har 
en ny elev; Ulrika. 
Vi behöver tänka på vilka instruktörer vi kan skicka på vidareutbildning till rally och spårinstruktör 
(bland annat). Och planera våra kurser utifrån vilka som eleverna behöver gå bredvid. Lisa och 
Sandra går bredvid på Elinas spårkurser. Ulrika går ev bredvid på Elinas allmänlydnad.   
 
5. Ekonomi 
Anneli läser upp budgetförslag. Budgeten är inlämnad till styrelsen inför årsmötet. 
 
6. Rapporter 
Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan är skickad till årsmöteshandlingarna. 
 
7. Instruktörsmöte 
Preliminärt datum för instruktörsträff 24 mars kl 18.00 
 
8. Övriga frågor: 
   Chipläsning 

Alternativa sätt att kontrollera vaccination ska diskuteras vid instruktörsmötet, vi behöver 
inte kolla chip på alla hundar som kommer på kurs. 

   Instruktörsutveckling 
Anneli skickar förfrågan till Pia Hundtoken om instruktörsutveckling till hösten. Jessica 
Mann håller föreläsning på studiefrämjandet 5:e mars, vi betalar för de av våra instruktörer 
som är intresserade av att gå. Alternativt kan de välja en annan föreläsning. Klubben står för 
en kostnad av max 300 kr, vill de gå på en dyrare föreläsning får de själva stå för 
överskjutande belopp.  

   ”Årets instruktör” 
Vi kommer att uppmärksamma en instruktör varje år genom att dela ut en utmärkelse på 
årsmötet. För att det inte ska bli en popularitetstävling kommer HUS att besluta vem som 
ska ges utmärkelsen, det kommer inte att grundas på vem som hållit mest kurser utan ska ges 



till någon som vi tycker har gjort lite extra insatser som instruktör. Detta ska vara ett sätt att 
uppmärksamma den insatts som alla vi instruktörer gör, även om det bara kommer att ges till 
en person varje år. 
 

   Inköp adapter till projektor 
 Elina köper in. 
Kursutvärdering 

Mia och Sandra har tagit fram ett nytt formulär för utvärdering av kurserna. Tanken är att vi 
ska få mer konstruktiva utvärderingar som vi kan använda för att förändra det som 
kursdeltagarna upplever som brister. 

WorkingDogStadius 
WD har lämnat ett förslag som vi känner är för dyrt och som inte passar oss. Sandra håller  
kontakten och tackar nej till förslaget.  

Företräde för redan medlemmar till kurser 
 Vi ska diskutera detta på instruktörmöte 
 
 9.  Nästa möte 

10 mars kl 16.00 
 


