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Protokoll fört vid styrelsemöte på Solna- Sundbybergs BK 

Kl: 19.00- 21.00 

Närvarande: Stefan Björkman, Malin Bergh, Elisabeth Skantz, Maria Enryd, Agneta Lundström, Anna 

Lindstedt, Josefin Lindstedt, Åza Dahlberg, Martin Pettersson 

Förhinder: Åza, Martin, Agneta (kommer senare) 

Frånvarande:  

 

§ 55. Mötets öppnande samt val av justeringsman. 

Mötet öppnas av ordförande Stefan Björkman. 

 

BESLUT: Till justeringsman valdes Anna Lindstedt. 

 

§ 56. Fastställande av dagordning: 

BESLUT: Dagordningen godkändes.  

 

§ 57. Dagordning höstmöte mm.  

              Inget utöver vanliga punkter till dagordningen. 

 

§ 58. Månadsinfo samt To Do lista: 

Månadsinfo: 

STYRELSEN: Beställning av klubbstugenycklar, Ove beställer minst 10 nycklar. Jag kollar 

kostnad och mejlar Josefin. 

Många sponsorer, trångt på hemsidan. 

AGIS: Agilityinstruktörskurs- Mija Jansson håller den. 

EKONOMI:  

PG: 143 747,54kr 

Spar: 57 196,17kr 

HUS: Dynlåda till sök (kurs o tävling), kostnad 350kr. 

BESLUT: Styrelsen godkänner inköpet av dynlåda. 

Åsa Klint skall ha en instruktörsutbildning på Waxholm till våren. Styrelsen undersöker om 

möjlighet finns att skicka SoSu medlemmar på utbildningen. 

Nosework kurs, var väldigt dyr. De tillfrågade har tackat nej till att gå kursen.  
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Temakvällar under vintern: Ljudrädsla- Stefan. Infokvällar om olika grenar i syfte att 

medlemmar ska kunna hitta träningskompisar med samma intresse.   

Nya bokningskalendrar, Malin har tagit fram listor som gäller från januari 2016. 

Pengar från studiefrämjandet. Anna kollar upp hur mycket vi får varje år. 

Telefonen på kansliet. Säg upp abonnemanget.  

 

PUK: Vid inköp av maskinpark får vi dela upp inköpen på minst två år. Alternativen är två 

olika maskiner eller en kombimaskin (gräsklipp och liten traktor). En budget på 50 000kr/år. 

RALLY: Säsongsvila. Vi behöver få fram fler aktiva som kan hjälpa till att driva sektorn.  

RUS: Alla klubbens tester klara. Planering pågår för 2016. Flera rasklubbar intresserade att 

hyra av oss. Utbildningar på gång via Distriktet. 

Skyddshundsträning: Ökad tydlighet gällande att inhyrd figurant är inhyrd privat och inte 

genom klubbens försorg. Hämta A-hinder. 

TJHS: Inget att rapportera. 

TÄS: Svårt att hitta folk som vill hjälpa till på tävling. 

 Lottningen har gjorts till söktävlingen under dagens styrelsemöte. 
 
WEB/FB: Anna har hittat en intresserad som kan göra om hemsidan från AGIS, Emma. Anna 
kontaktar henne och meddelar att vi är väldigt intresserade. 

 

§ 59. Övriga frågor: Lotteri till höstmötet. Malin fixar lottring. 
Ridhusträning- AGIS kör tillsammans med Solna agilityklubb i Solna Ridhus. Kan vi som klubb 
få möjlighet att ha träning inomhus. 
Elisabeth får i uppdrag att samverka med agisgänget angående vinterträning samt att Stefan 
kollar med Per Källberg om Huvudsta ridhus. 
Städdagen igår- inte så välbesökt. Nya toan är flyttad och invigd. Låset från gamla toan skall 
flyttas till nya samt att gamla toan skall stängas och trappan flyttas. 

 

§ 60. Mötets avslutande: Stefan tackade de närvarande för kvällens möte. 

 

Stefan Björkman   Maria Enryd 
Ordförande   Sekreterare 

 

 

 

 

Anna Lindstedt 
Justerare 


