
 

Solna-Sundbybergs Brukshundklubb 
 
 
 

Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs Brukshundklubb 
Klubbstugan Solna onsdag den 3 november 2021 kl. 18.30.  

 
Närvarande: Annika Jansson, Malin Bergh, Agneta Lundström, Monica Beijer 
Frånvarande: Tina Lilja, Eva Löfbom, Hannah Öster, Marianne Ahlex, Helen Nylander 

 
 

§ 1 Mötets öppnande 

Utsågs: Annika Jansson till justerare och Monica Beijer till sekreterare. 
 

§ 2 Fastställande av dagordning 
Fastställdes. 

 
§ 3 Föregående protokoll 
Godkändes.  

 
§ 4 Skrivelser 

Inkommande: 
• Mail från Sundbybergs Stigcyklister ang parkerad bil ner mot T-banan.  
• Väsby BK frågat om instruktörsersättning. 
Utgående: 

• Agneta har svarat Sundbyberg Stigcyklister och föreslagit att de tar kontakt med 
Vasakronan. 
• Agneta har svarat Väsby BK. 
• Agneta har bjudit in funktionärer och övriga som under året hjälpt till på klubben att 
närvara på Anna Björks föreläsning den 5/11. 

 
§ 5 Ekonomiska rapport 

• Klubben har fortsatt god ekonomi. 

• Per 21-10-31 har vi 97 196 kr på Sparkontot samt 196 335,68 kr på PlusGirot. 

• Beslut att styrelsen, två i förening, kan inhandla varor för 1000 kr utan gemensamt beslut på 
förhand i styrelsen. Beslutet behöver inte noteras i kommande styrelseprotokoll. 

• Ekonomiska beslut sedan senaste styrelsemötet 
a) Tyg beställt för att klä om sofforna i klubbstugan. Kostnad ca 400 kr. 
b) Köp av entrématta ca 800kr. 

 
§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer 

• HUS (Monica): Inga nya kurser på gång men ett antal slutför under november & december. I 
nuläget har vi överstigit budget för året. 

• TÄS (Annika & Malin): Tävlingar under 2022 inrapporterade och upplagda på hemsidan. DM i 
SÖK under hösten 2022. 

• RUS (Tina): 2 MH via ÖLO och 1 MH i klubbens regi genomfört. 
• TJHS (Helen): Thomas har aviserat att han inte har tid att ansvara för sektorn. Söker ny 

ansvarig. 
• IGP/BSL (Agneta): Öppenträning fortsätter. Tävlingar för 2022 inplanerade. 
• Rally (Monica): Öppenträningarna avslutade med fin uppslutning och trevliga träningar. 
• Agis (Hannah): Klubbtävling genomförd. Samtliga hinder och övr material undanplockat. 

Styrelsen noterade att sektorn haft ett fint år och skött planer och material på ett föredömligt 



sätt.  
• NWS (Helen): Beslut att ändra namnet på kommittén till ”Nose work & Specialsök”. Ska ändras 

på hemsidan. Har haft två NW kurser grund samt ev kommer en fortsättning att hållas innan 
årsskiftet. Under våren 2022 kommer ev en NW tävling att anordnas. 

• PUK (styrelsen):  
- Sophanteringen har fungerat tillfredställande sedan Agnetas konversation med ansvariga. 
- Nytt golv inlagt i klubbstugan. 
- Diskuterade förbättring av belysning vid klubbstugan samt ner mot plan 2–4. 
- Annika O Agneta har planterat lökar i den lilla fina rundeln framför stugan. 
- En kompost ska färdigställas. 
- Rensa i hallen samt märka upp hyllor & lådor på gång. 
- Ska lägga nytt golv i hallen. Samma som i klubbstugan. 
- Plast-/gummilist behöver bytas ut under toalettdörren. 

 
§ 7 Övriga frågor 

          a) Samarbete med ÖLO (Malin) inget nytt. 
b) Höstmöte genomfört den 27/10 med 14 deltagare. 
c) Vägdag den 21/11 läggs ut i facebookgruppen. Agneta beställer grus. 
d) Adventsfika den 12/12 på klubben. 
e) En liten ”golvfest” 20/1 2022 för att fira att vi fått fint i stugan. 
f) Haren behöver ett extra batteri. Ett håller inte hela dagen. Beslut att köpa in ett nytt. 
g) Monica kollar tidplan och ev kostnader för den nya klubbwebben som SBK utvecklar. 

§ 8 Nästa möte 
Den 1 december 2021. 

 
§ 9 Mötets avslutande 
Agneta tackade och avslutade mötet. 
 
 
Mötesordförande   Protokollförare 
 
 
Agneta Lundström   Monica Beijer 
 
 
 
Justerare 
 
 
 
Annika Jansson 
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