Vårmötesprotokoll 15 04 27

Solna-Sundbybergs Brukshundklubb
Klubbnr: 0183
Plats: Klubbstugan
Närvarande medlemmar: 17 st.

PROTOKOLL FÖR VÅRMÖTE
Datum: 2015 04 27
Tid: 19,00-21,30

Innan kvällens vårmöte har styrelsen bjudit in Björn Tapper, Securitas, för att prata om
deras verksamhet med hundar i tjänst.
§ 1. Mötets öppnande
Lokalklubbs ordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och
förklarade mötet öppnat.
§ 2. Fastställande av röstlängden
BESLUT: Efter genomfört upprop fastställde vårmötet röstlängden till 17 st.
röstberättigade medlemmar närvarande.
§ 3. Val av mötesordförande
Mötet föreslog Stefan Björkman.
BESLUT: Mötet beslutade att välja Stefan Björkman till mötesordförande.
§ 4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare
Anmäldes att lokalklubbsstyrelsen utsett Maria Enryd till protokollförare under
vårmötet.
BESLUT: Mötet valde Maria Enryd till protokollförare under mötet.
§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska
justera protokollet
BESLUT: Vårmötet beslutade att utse Anna Lindstedt och Malin Bergh till justerare tillika
rösträknare.
§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i
stadgarna
BESLUT: Inga ickemedlemmar finns med på mötet.
§ 7. Fråga om vårmötet har blivit stadgeenligt utlyst
Lokalklubbsstyrelsen anmälde att utlysning om vårmötet skett enligt normalstagar för
lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben genom anslag i klubbhuset samt kallelse
via mejl och pappersutskick till de som inte har mejladress. Tyvärr strulade utskicket
via mejl något.
Stefan föreslår att ett par personer får i uppdrag att se över hur man skulle kunna
förenkla sättet att få ut kallelser mm till medlemmar. Vi har i dagsläget ca 50
medlemmar som inte har uppgett någon mejladress på SBK-Mina sidor.
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BESLUT: Vårmötet beslutade att förklara vårmötet stadgeenligt utlyst. Lotta Lindahl och
Åza Dalberg får uppdraget att se över detta till höstmötet samt lämna en redogörelse till
styrelsen.

§ 8. Fastställande av dagordningen
Föredrogs lokalklubbsstyrelsens förslag till dagordning.
BESLUT: Vårmötet beslutade att fastställa förelagda dagordning med tillägg under § 12.

§ 9. Ekonomisk rapport:
Kassören är inte närvarande så Malin Bergh redogör för den ekonomiska situationen.
Plusgiro: 122 387,54
Sparkonto: 57 196,17
BESLUT: Vårmötet beslutade att godkänna den ekonomiska rapporten.

§ 10. Rapporter från sektorer och arbetsgrupper
HUS: Styrelsen ansvarar då vi fortfarande inte har en HUS ansvarig. Admin Ulrica
Fagerberg är närvarande. Kursanmälan rullande under året. Anmälningsavgifter
tas ut vid anmälan och resterande innan kursstart. Fler på kurs än tidigare. Ulrica
ställer sin plats till förfogande. Styrelsen efterlyser någon som är intresserad av att
jobba inom HUS.
AGIS är nya inom HUS.
RUS: Första MH är redan avklarat. Det pågick en cykeltävling på vår parkering
samma dag. Distriktet har haft infodagar för figuranter hos oss i mars som var
populärt bland distriktets figuranter.
Många förfrågningar av rasklubbar om uthyrning av mentalbanan. Kommande MH
i samarbete med SSBTK i början på maj, Korning i juni och sen 2 MH till hösten.
Uthyrning av MH banan till Rottweilerklubben 6-7/6, samma helg som SoSu BK har
lägerhelg.
Vissa renoveringsbehov finns på banan bl a med triss rören samt tillverkning av en
ny släde.

TÄS: Kommit igång med träningar och skott. Haft appell samt högre och lägre
spår. Skyddstävling på gång i maj. Nordic style blir nog inställd.
Toni flaggar för att det är för mycket att göra för en person i TÄS.
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Ett möte inom TÄS- hur komma ut med brukstävlingar? Riesenklubben har en CD
som vi skulle kunna visa på kurser.
PUK: Stefan ansvarig, Ove fixar och donar med maskinparken. Vägtrumman är på
plats men det behöver fyllas ut med grus. Detta är beställt men ännu inte
levererat. Vägen till klubben behöver fyllas. Nytt batteri behövs till gräsklipparen.
Att köra röjsågen kräver numera motorsågskörkort vilket kostar en hel del pengar.
Ove och Stefan jobbar på en lösning.
Tjhs: Prova på dag i samband med lägret i juni. Öppenträning innan sommaren
och även en till hösten.
IPO/BSL: Vi har köpt skul, 6 st för 1000kr. Hämtas under kommande helg (sön).
Skotträning på söndagar, inte varje söndag. Info på hemsidan.
Rallyn: Har öppenträningar.

§ 11. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål
Lokalklubbsstyrelsen presenterade kommande aktiviteter och åtgärder som kommer
att genomföras i syfte att nå fastställda mål för lokalklubben:
Lägerhelgen: Är nog fullt. Nästan lite för många inom lydnaden. Prova på med drag
och patrull.
Sök, spår, lydnad.
Stefan föreslår att vi slår upp ett 12 mannatält med kamin mm. Det verkar som om
ingen visat intresse för övernattning.

§ 12. Övriga frågor för diskussion
Vägen: Vägen är inte så fin igen men är det verkligen vi som skall se över
underhållet av den. Sundbybergs kommun borde ta sitt ansvar. Klubben har under
säkert 20 år försökt uppvakta kommunen för att få någon respons i vägfrågan men
så fort något skall betalas blir det tyst.
Mötet föreslår att Gunnar Bergman får uppdraget att ta förnyad kontakt för
åtgärder av vägen.
Bom: Gunnar Bergman tycker att vi skall skaffa en vägbom. Många tycker att
tillgängligheten på klubben blir lidande. Styrelsen har redan behandlat frågan och
ingen är intresserade av det.
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Toalett: Förslag att flytta toan till bakom gamla klubbstugan där vi idag har ett
uteförråd.
Armaturer till planerna: Minst 4 armaturer behöver bytas ut, Gunnar Bergman har
kontakter som kan åtgärda detta. Kostnaden skulle bli ca 4000kr totalt, 500kr
/armatur och1500-2000kr i arbetskostnad. Både styrelsen och vårmötet tycker att
detta verkar vara en rimlig kostnad.
50-års jubileum: Klubben bildades 1965 men registrerades först 1966. Vi siktar på
att ha jubileum under 2016. Gunnar B och Curt F får i uppdrag att hitta datum till
nästa år.
Speglar till planerna: Flera efterlyser speglar till plan 3. Ove föreslår att det går att
fästa på befintliga stegar och att de görs avtagbara inför t ex tävlingar.
Önskemål att omorganisera TÄS: Toni behöver fler som hjälper till med t ex
administration. Flera klubbar har en för lydnad, en för brukset osv.
Huvudadministratör sköter material, vandringspriser, budget, VB och lite annat.
Inga förslag finns just nu på personer.
Styrelsen kommer att lyfta frågan under styrelsemöten framöver.

§ 13. Mötets avslutande
Mötesordföranden Stefan Björkman tackar de närvarande mötesdeltagarna för ett
bra möte och avslutar vårmötet.

Vid protokollet

Mötesordförande

------------------------------------------Maria Enryd

------------------------------------------Stefan Björkman

Justeras

Justeras

------------------------------------------Anna Lindstedt

------------------------------------------Malin Bergh
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