Solna-Sundbybergs Brukshundklubb

Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb
Klubbstugan Solna måndag den 1 juni 2020 kl. 18.30
Närvarande: Agneta Lundström, Annika Jansson, Eva Löfbom, Hannah Öster, Helen Nylander, Malin
Bergh, Maria Pettersson, Monica Beijer och Tina Lilja.

§ 1 Mötets öppnande
Agneta Lundström utsågs till ordförande och förklarade mötet öppnat. Eva Löfbom utsågs till
mötessekreterare och Monica Beijer till justerare.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3 Föregående protokoll
Protokollet från förra mötet är justerat och kan läggas upp på hemsidan. Även protokollet från mars
och april kan läggas upp.
§ 4 Skrivelser
Inkommande
• Suez Recyckling AB: Som svar på Agnetas fråga och film har ansvarig meddelat att soporna
kommer att hämtas så länge vägen ser ut som den gör på filmen.
• Malin Nilsson, Mitti i Sundbyberg: Fråga om SoSu BK märkt av högre tryck pga. fler valpar
under corona-pandemin. Agneta besvarar undersökningen.
Utgående
• Agneta har svarat Malin Nilsson att efterfrågan på valpkurser ökat.
• Agneta frågade varför Suez Recycling AB inte hämtade soporna och bifogade film på vägen.
§ 5 Ekonomisk rapport
För närvarande finns 174 658 kr på klubbens plusgirokonto och 97 196 kr på sparkontot. Annika
redogjorde för det ekonomiska läget som ser mycket bra ut. Resultaträkning har tagits ut, men det
går inte att ta ut rapporter om budgetläget. För detta skulle en ny funktion behöva köpas. Kostnaden
för detta ska undersökas.
Det behövs nya hinder till agilityn som uppfyller de nya reglerna. Kostnaden beräknas till
10 000-15 000 kronor som fördelas på två år. Agis ska lägga in det i sin budget.
§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer
Kontaktpersonerna för styrelsen anges i parentes.
•

HUS (Monica): De flesta av vårens kurser är avslutade. Monica och Pia har diskuterat
justeringar av vad som gäller vid bokning, avbokning, betalning av kurser etc. och kommer
att återkomma med förslag. Monica och Pia har även tittat på hur andra klubbar hanterar
enskild träning för förare som upplever att hunden uppvisar olika typer av problem. Monica
och Pia ska göra en uppföljning av vad de som deltagit tyckt om upplägget och vid nästa
möte ska vi diskutera vidare hur enskild träning ska läggas upp framöver.
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TÄS (Maria): Onsdagsträningen har tagits upp igen. För brukset finns ansvarig, men inte för
lydnaden så där kommer deltagarna att behöva hjälpa varandra.
RUS (Tina): Tina Lilja är ny sektorsansvarig och två personer har anmält intresse för att vara
figuranter. Stefan Björkman kommer att kunna stå för utbildningen. Boxerklubben (ÖLO)
kommer att samarbeta med sektorn. Möjligheten att flytta MH-banan till en plats nära
klubbstugan men med mindre folk i rörelse undersöks.
TJHS (Helen): Inget nytt.
IGP/BSL (Agneta): Skul har flyttats och ett par återstår att flytta och sly har röjts. Bruksstegen
på IGP-plan 4 ska flyttas så att de inte står i vägen.
Rally (Monica): Inget nytt.
Agis (Hannah): Det behövs ett nytt staket.
Nosework (Maria): De sista kurserna avslutas snart.
Brukskommittén: Inget nytt.
PUK (Monica): Gräsklippning och gräsklippare diskuterades.

§ 7 Övriga frågor
a)
b)
c)
d)

Samarbete med ÖLO: Samtal planeras och ett avtal ska tas fram.
Beslutade att ansluta till SBK-tävlings nya betalsystem samt att ordna med Swish-betalning.
Den underhållsinventeringen som tagits fram tidigare gick igenom.
Aktiveringsbanan börjar ta form men är inte klar än. Monica har haft kontakt med SBK om
vad som kan gälla angående ansvarsfrågan och SBK ska återkomma. Beslutade att beställa
nytt staket. Agneta ska skriva ut skyltar som tydliggör att aktiveringsbanan är till för hundar
och olämplig och kan vara farlig för barn.
e) Ormar har setts vid flera planer. Beslutade att beställa 3x3 ormskallror som ska placeras ut
på planerna. Det är också viktigt att röja sly och klippa gräs vid kanterna.
f) Föreläsning och kurs i oktober med Eva Marie Wergård diskuterades.
§ 8 Nästa möte
Styrelsen sammanträder nästa gång måndagen den 3 augusti 2020 kl. 18.30.
§ 9 Mötets avslutande
Agneta förklarade mötet avslutat.
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