Solna-Sundbybergs Brukshundklubb

Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb
Klubbstugan/Teams Solna onsdag den 3 februari 2021 kl. 18.30
Närvarande: Agneta Lundström, Eva Löfbom, Hannah Öster, Helen Nylander, Malin Bergh, Maria
Pettersson.
Frånvarande: Annika Jansson, Monica Beijer och Tina Lilja.

§ 1 Mötets öppnande
Agneta Lundström utsågs till ordförande och förklarade mötet öppnat. Eva Löfbom utsågs till
mötessekreterare och Helen Nylander till justerare.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3 Föregående protokoll
Protokollet från förra mötet gicks igenom.
§ 4 Skrivelser
Inkommande Inget.
Utgående Inget.
§ 5 Ekonomisk rapport
Ingen rapport.
§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer
Kontaktpersonerna för styrelsen anges i parentes.
•
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•
•
•
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HUS (Monica): Några nya kurser är på gång, bl.a. i nosework.
TÄS (Maria): Inget nytt.
RUS (Tina): Lista på funktionärer diskuterades.
TJHS (Helen): Vilande.
IGP/BSL (Agneta): Kursen är avslutat med positiv respons och deltagarna är intresserade av
en fortsättning.
Rally (Monica): Inget nytt.
Agis (Hannah): Inget nytt.
Nosework (Helen): Inget nytt.
Brukskommittén: Vinteruppehåll.
PUK (styrelsen): Stefan Björkman kommer att vara ansvarig för PUK.

§ 7 Övriga frågor
a) Den 28 december skickades via e-post information till medlemmarna om vi inte kommer att
kunna ha ett vanligt fysiskt årsmöte i februari 2021, samt att besked om när och hur mötet
kan genomföras kommer senare. Så snart revisorerna har gett besked om huruvida årsmötet
får skjutas upp till nästa år eller inte ska medlemmarna få information när och hur nästa
årsmöte kommer att hållas.
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b) Handlingar till årsredovisningen gicks igenom, inklusive budgeten.
c) Golvet i klubbstugan måste undersökas för att ta reda på om det innehåller asbest.
§ 8 Nästa möte
Styrelsen sammanträder nästa gång onsdagen den 3 mars 2021 kl. 18.30.
§ 9 Mötets avslutande
Agneta förklarade mötet avslutat.
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