Solna-Sundbybergs Brukshundklubb

Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb
Klubbstugan Solna måndag den 4 april 2018 kl. 18.30
Närvarande: Agneta Lundström, Barbro Friberg, Annika Jansson, Karin Larsson, Ylva Lidblom, Eva
Löfbom, och Eva Sundin.
Frånvarande: Monica Beijer och Nanette Segerlund.

§ 1 Mötets öppnande
Ordfö rande Agneta fö rklarade mö tet ö ppnat. Eva Löfbom utsågs till mötessekreterare och Karin
Larsson till justerare
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3 Föregående protokoll
Protokoll från mars justerades.
§ 4 Skrivelser
Inkommande brev - inget.
Utgående brev - inget.
§ 5 Ekonomisk rapport
För närvarande finns 142 138,22 kr på klubbens plusgirokonto och 57 196,17 kr på sparkontot.
§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer
•
•
•

•
•
•
•
•

HUS: Anna Lindstedt kommer att delta på distriktets sektorsmöte den 16 april. HUS
planerar ett instruktörsmöte i maj. 85 kursdeltagare är inbokade i vårens kurser.
TÄS: Tävlingsträningarna har äntligen kommit igång. En tävling i appellspår anordnas
kommande helg.
RUS: Lotta från Boxerklubben kommer att hyra el-haren 2 ggr under april, 500 kr i hyra
och 500 kr i deposition. Det finns inget färdigt avtal, vilket Agneta ska meddela Johanna
som erbjudit sig att ta fram ett avtal. Det är ett MH den 19/5, uppfödar-MH den 26/5 och
2/6.
TJHS: Den planerade patrullhundutbildningen ställs in då inga anmält sig. Gunnar
kommer att höra av sig till Barbro Friberg med information inför styrelsemötena.
IPO/BSL: Inget.
Rally: Inget.
Agis: Inget.
PUK: Planering inför städdagen har påbörjats.

§ 7 Övriga frågor
a) Planering av vårens städdag har påbörjats. Ett särskilt dokument läggs upp på styrelsens FB-sida
inför fortsatt planering.
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b) Ett läger kommer eventuellt att anordnas månadsskiftet augusti/september (synkas med
kursstarterna). Inriktningen är att använda klubbens egna instruktörer. Karin och Ylva ansvarar
för fortsatta planeringen.
c) Uthyrning av plan och material för Agility och Rally: Monica har pratat med Veronica/Rally och
det är OK, inga planerade aktiviteter augusti/september förutom den inplanerade tävlingen den
19/8. Även OK att använda skyltar. Emma Sandfjord/Agis kommer att kontakta Monica.
d) Skott till MH: Det behövs inget särskilt tillstånd så skott kan köpas in av Johanna.
e) Det finns nu en fungerande sekreterarmejl, sekreterare@sosubk.com.
f) De underskrivna protokollen behöver kopieras och Annika åtar sig att göra detta när hon fått
protokollen av Eva L.
g) Eva S meddelade att SoSuBK ska besvara en enkät med anledning av att personuppgiftslagen från
25 maj 2018 ersätts med dataskyddsförordningen (GDPR). Nanette kommer att göra detta.
h) SBK fyller 100 år den 30 maj. SoSuBK planerar att uppmärksamma det med tårta och lättsamma
aktiviteter, t.ex. uppletandelek. Firandet ska i så fall anmälas till SBK. Karin ska kontakta Staffan
Nordin för att höra om han har möjlighet att visa film.
i) SBK har tagit fram en film om bruksgrenarna som lämpligen kan visas på klubbens vårmöte.
§ 9 Nästa möte
Styrelsen sammanträder nästa gång måndagen den 7 maj 2018 kl. 18.30.
§ 10 Mötets avslutande
Agneta förklarade mötet avslutat.
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