
 
 
 

Solna-Sundbybergs Brukshundklubb 
 

Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb                     
Klubbstugan/Teams Solna onsdag den 5 januari 2022 kl. 12.00 

Närvarande: Agneta Lundström, Monica Beijer, Malin Bergh, Annika Jansson, Eva Löfbom samt 
Katharina Isac Ångström-Isacsson.  
Frånvarande: Marianne Ahlex, Tina Lilja, Helen Nylander och Hannah Öster. 
 
 
§ 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 gicks igenom. 
 
§ 4 Skrivelser 

Inkommande  

• Kallelse till Stockholmsdistriktets årsmöte.   
 

Utgående 

• Inget. 
 
§ 5 Ekonomisk rapport 

Annika gick igenom ekonomin utifrån resultat- och balansräkning. Ekonomin ser bra ut. För 
närvarande finns 67 322 kronor på klubbens plusgirokonto och 197 196 kronor på sparkontot. 
 

• Ekonomiska beslut: Beslutade att köpa två skyltar som informerar om att parkeringen inte 
sandas på vintern. 

 
§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer 

Kontaktpersonerna för styrelsen anges i parentes.  

• HUS (Monica): Planering pågår, och instruktörer har kontaktats. Det behöver köpas in mer 
kurslitteratur. 

• TÄS (styrelsen): Inbjudan till tävlingsledarutbildning har kommit in. Annika ska kontakta 
några personer som ev. kan vara intresserade. Utbildningen kostar 2 500 kronor. Vi har fått 
information om nya regler för lydnad 3, och att det kommer att anordnas utbildning för 
domare och tävlingsledare. Agneta har fått dokument från tidigare TÄS kring vad man 
behöver tänka på när tävlingar ska anordnas, och dokumentet kommer att läggas in i 
Dropbox. 

• RUS (Tina): Inget nytt. Vi behöver ta reda på vad som behövs för att vår MH-bana ska bli 
godkänd även för MT. 

• TJHS (Helen): Inget nytt. 
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• IGP/BSL (Agneta): Inget nytt. 

• Rally (Monica): Vintervila. 

• Agis (Hannah): Vilande. 

• Nosework (Helen): Vilande. 

• PUK (styrelsen): En golvläggarfest planeras men vi bestämde att den skjuts fram till senare, 
ev. mars. Parkeringen kan vara väldigt hal och därför beslutades att köpa två skyltar med 
texten ”Inget vinterunderhåll” för att varna dem som går på parkeringen. 

 

§ 7 Övriga frågor 

a) Samarbete med ÖLO: Den öppna träningen på lördagar fortsätter. 
b) Årsmötet 2022: Årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga på hemsidan och i klubbstugan 

senast en vecka innan den 19 februari. Eva gör i ordning en mall, Monica tar emot underlag 
från sektorer etc. och sammanställer dokumentet. Kontaktpersonerna i styrelsen ska 
kontakta resp. ansvarig och be dem skicka in underlag senast den 31 januari. Efter kontakt 
med Boxerklubben ska vi bestämma vilken tid årsmötet börjar samt lägga ut information om 
tiden för mötet på hemsidan. 

c) Styrelsens FB-sida: Vi behåller samma sida, byter bara till 2022 i namnet. När dokument som 
t.ex. protokoll är färdiga ska gamla versioner tas bort. 

d) Monica tar över hanteringen av medlemsregistret fram till årsmötet. 

 
§ 8 Nästa möte 

Styrelsen sammanträder nästa gång onsdagen den 2 februari 2022 kl. 18.30. 

 
§ 9 Mötets avslutande 

Agneta förklarade mötet avslutat. 
 

 
........................................................   .......................................................... 
Agneta Lundström   Eva Löfbom 
Mötesordförande    Protokollförare 
 
     
........................................................   
Monica Beijer    
Justerare      


