Solna-Sundbybergs Brukshundklubb

Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb
Lektionssalen Solna måndag den 1 april 2019 kl. 18.30
Närvarande: Agneta Lundström, Monica Beijer, Annika Jansson, Maria Karlsson, Karin Larsson, Ylva
Lidblom och Eva Löfbom.
Frånvarande: Barbro Friberg och Hannah Öster.

§ 1 Mötets öppnande
Agneta Lundström utsågs till ordförande och förklarade mötet öppnat. Eva Löfbom utsågs till
mötessekreterare och Ylva Lidblom till justerare.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3 Föregående protokoll
Protokollet från förra mötet justerades.
§ 4 Skrivelser
Inkommande brev
• Sören Stegius har kommit in med förslag på åtgärder. Beslutade att köp kan göras av vimpel
ca 290 kronor och måla flaggstången. Beslutade att inte köpa tyg till altanens kanter och
inte köpa en mulltoa som ersättning för den befintliga toaletten.
• Förfrågan från Lena Svartholm att hyra klubbstuga och en plan i samband med
exteriörbeskrivning av Berger Picarder 25 maj. Via styrelsens Facebook-grupp har vi beslutat
att hyra ut.
• Anna Ahlgren: Förfrågan från D-TS D-TS att låna utbildningslokal den 24 april kl. 19.45-21.45.
Beslutade att låna ut utbildningslokalen.
Utgående brev
• Bekräftelse till Lena Svartholm om hyra av klubbstuga och plan 1 25 maj.
• Bekräftelse till Anna Ahlgren att det går bra att låna utbildningslokalen 24 april.
§ 5 Ekonomisk rapport
För närvarande finns 111 303 kr på klubbens plusgirokonto och 57 196 kr på sparkontot.
Lotta Dereborn kommer fortfarande inte in på kontot och det är inte klart med Skatteverket än.
§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer
Kontaktpersonerna för styrelsen anges inom parentes.
•
•
•
•

HUS (Karin): Det är rekordmånga anmälningar till kurserna, över 100 anmälda.
TÄS (Ylva): Kommande söndag är det tävling i appellspår. Praxis kring vad som gäller i köket
under tävling diskuterades.
RUS (Vilande): Inget nytt.
TJHS (Barbro): Inget nytt.
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•
•
•
•

IPG/BSL (Agneta): En ny redskapsbod för förvaring är inköpt.
Rally (Monica): En kurs startade förra vecka och nästa vecka startar öppen träning.
Agis (Hannah): Sektorn söker aktivt efter instruktörer.
PUK (Monica): Sören Stegius har fyll i hål på vägen till klubben. Annika har haft kontakt med
en bonde om att hyra traktor som kan användas vid fortsatt lagning av vägen.

§ 7 Övriga frågor
a) Förfrågan från Toni att bygga ett litet plank på plan 3, kostnad ca 1 600 kr. Beslutade att ett
hopfällbart plank kan byggas.
b) Det finns nu ett nytt Dropbox-konto där styrelsen systematiskt kan spara dokument som används
i styrelsearbetet.
c) Sponsorpolicy: Det förslag som Barbro, Hannah och Monica tagit fram diskuterades. Beslutade
att tidigare praxis att sponsra SM och NM för tävlingar inom SBK ska tydliggöras i en policy. Högst
1 500 kronor kan betalas ut för ersättning för resekostnader, logi och anmälningsavgift mot
uppvisande av kvitto. Vidare kan klubben bistå med kläder som då ska användas under tävlingen.
Ett utkast till policyn ska tas fram och när den är klar göras tillgänglig via hemsidan.
d) Monica har föreslagit en lista med viktiga kontaktuppgifter för sophämtning, el etc. och vi
beslutade att ta fram en sådan.
e) Beslutade att åtgärdslistan från förra året ska gås igenom och uppdateras.
f) Monica har funnit en äldre prislista för MH/MT som delvis överlappar den aktuellare och mer
omfattande prislista. Beslutade att jämföra dem och ta fram en gemensam prislista.
g) Annika har noterat att det finns fel i namnen på revisorssuppleanterna vilket webmastern behöver
informeras om.
h) På årsmötet föreslog Anna Lindstedt att klubben på sikt ska ersätta lektionslokalen och Viktor
Hansson med en ny, större utbildningslokal. För detta behövs dels ett bygglov från kommunen
och dels finansiering. Styrelsen ska fråga om Sören Stegius vill kontakta Vasakronan för
förutsättningar för bygglov så kan vi ta frågan om en fond på vårmötet.
§ 8 Nästa möte
Styrelsen sammanträder nästa gång måndagen den 6 maj 2019 kl. 18.30.
§ 9 Mötets avslutande
Agneta förklarade mötet avslutat.
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