
 
 
 

Solna-Sundbybergs Brukshundklubb 
 

Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb                     
Klubbstugan Solna onsdag den 11 januari 2023 kl. 18.30 

Närvarande: Agneta Lundström, Marianne Ahlex, Malin Bergh, Annika Jansson, Eva Löfbom och 
Katharina Isac Ångström-Isacsson. 
Frånvarande: Monica Beijer och Tina Lilja. 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Agneta Lundström utsågs till mötesordförande och förklarade mötet öppnat. Eva Löfbom utsågs till 
mötessekreterare och Malin Bergh till justerare. 
 
§ 2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes.  
 
§ 3 Föregående protokoll 

Protokollet från förra mötet gicks igenom. 
 
§ 4 Skrivelser 

Inkommande  

• SBK Stockholm: Kallelse till årsmöte den 22 mars.  

• SBK Tävling (D-TÄS): Lista på funktionärer ska sammanställas. 

• Stockholms Hundungdom: Förfrågan om instruktör i nosarbete.  
Utgående 

• - 
 
§ 5 Ekonomisk rapport 

För närvarande finns 163 648,72 kronor på klubbens plusgirokonto och 197 196,17 kronor på 
sparkontot. Elkostnaden under året är högre än förra mer än förra året, men de vidtagna åtgärderna 
har minskat förbrukningen vilket bidragit till att kostnaderna inte har ökat så mycket som befarat. 
 

• Beslut under styrelsemötet 
o Beslut: Beslutade att godkänna ansökan till utbildning som testledare MH/MT för 

Kajsa Lindholm.  
Belopp: Kostnaden är ännu inte slutligt bestämd eftersom den beror på antalen som 
deltar i utbildningen. 

• Beslut mellan styrelsemötet (AU eller i styrelsens Facebook-grupp) 
o Beslut: Inköp av lampskärmar. 

Belopp: Ca 600 kronor. 
Beslutat av: AU. 

 
§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer 

Kontaktpersonerna för styrelsen anges i parentes.  

• HUS (Monica): Inget nytt. 

• TÄS (Annika):  Tävlingen i IGP är flyttad till den 17 september från oktober. Tävlingen den 25 
mars kommer utöver BSL även att inkludera UPR. 
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• RUS (Agneta): Beslutade att godkänna ansökan till utbildning som testledare MH/MT för 
Kajsa Lindholm. Kostnaden är ännu inte slutligt bestämd eftersom den beror på antalen som 
deltar i utbildningen. 

• TJHS (styrelsen): Vilande. 

• IGP/BSL (Agneta): Träning med en figurant kommer att anordnas var tredje onsdag fr.om. 
den 15 mars.  

• Rally (Monica): Inget nytt. 

• Agis (Marianne): Sektorn letar fortfarande instruktörer. Marianne ska kontakta Stockholms 
hundungdom. 

• Nosework (Agneta): Inget nytt. 

• PUK (styrelsen): Solna stad har varit här och tittat på den lutande träden, men har inte hört 
av sig vidare kring det. Agneta har följt upp det.  

§ 7 Övriga frågor 

a) ÖLO: Utkastet på nytt avtal mellan SoSu BK och ÖLO tas upp nästa styrelsemöte. 
b) Agneta och Lotta har påbörjat att undersöka vad det kostar för klubben att ha ett Swish-

konto. 
c) Kommande styrelsemöten: På grund av att IGP-träning med figurant ska ske vissa onsdagar 

föreslogs att styrelsemötet den 5 april flyttas till den 29 mars och att mötet den 7 juni flyttas 
till den 31 maj. Ingen närvarande hade invändningar mot det. 

§ 8 Nästa möte 

Styrelsen sammanträder nästa gång onsdagen den 1 februari 2023 kl. 18.30.  
 

§ 9 Mötets avslutande 

Agneta förklarade mötet avslutat. 

 
........................................................   .......................................................... 
Agneta Lundström   Eva Löfbom 
Mötesordförande    Protokollförare 
     
........................................................   
Malin Bergh    
Justerare      


