Solna-Sundbybergs Brukshundklubb

Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb
Klubbstugan/Teams Solna onsdag den 2 mars 2022 kl. 18.30
Närvarande: Agneta Lundström, Monica Beijer, Malin Bergh, Annika Jansson, Tina Lilja, Eva Löfbom
samt Katharina Isac Ångström-Isacsson.
Frånvarande: Marianne Ahlex.

§ 1 Mötets öppnande
Monica Beijer utsågs till ordförande 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
• Stockholmsdistriktet: Kallelse till årsmöte den 23 mars 2022.
• Studiefrämjandet: Kallelse till årsmöte Studiefrämjandet Stockholms län 25 april 2022.
• Sundbybergs stad: Enkät angående bedömning stödberättigad förening kultur- och
fritidsnämnden. Agneta tittar på enkäten.
• Bostonterrierklubben: Förfrågan om lokal- och planhyra den 13–14 augusti 2022.
Utgående
• Bostonterrierklubben: Svar ja på förfrågan om lokal- och planhyra den 13–14 augusti 2022.
§ 5 Ekonomisk rapport
För närvarande finns 48 505 kronor på klubbens plusgirokonto och 197 196 kronor på sparkontot.
Det är något mindre på plusgirokontot än vanligt vid den här tidpunkten vilket förklaras av att
kursavgifterna nu går via Studiefrämjande och därmed kommer till klubben lite senare.
•
•

Beslut under styrelsemötet
o Beslut: Inget.
Belopp: Beslut mellan styrelsemötet (AU eller i styrelsens Facebook-grupp)
o Beslut: Inköp av NW-kit.
Belopp: 1 700 kronor.
Beslutat av: I styrelsens Facebook-grupp.
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§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer
Kontaktpersonerna för styrelsen anges i parentes.
•

•
•
•
•
•
•
•
•

HUS (Monica): Det har blivit svårare att fylla kurserna vilket förmodligen förklaras av att
antalet andra kursanordnare har ökat. Förutom kurser kommer också några temakvällar att
anordnas. Monica ska skriva ihop en text om samling på onsdagskvällar för alla som behöver
hjälp på annat än mot tävling, tid kl. 18.30.
TÄS (styrelsen): Planeringen inför årets tävlingar pågår. Det är svårast att få funktionärer till
lydnaden.
RUS (Tina): Planering av årets BH och MH pågår, och det är svårt att finna testledare. Fråga
om anordnande om MH våren 23 för dvärgschnauzrar har inkommit.
TJHS (styrelsen): Vilande.
IGP/BSL (Agneta): Ny matta till bordet.
Rally (Monica): Inget just nu, men öppen träning och kurser kommer framöver.
Agis (Marianne): Vilande.
Nosework (Agneta): Två kurser planeras.
PUK (styrelsen): Sand är påfylld.

§ 7 Övriga frågor
a) Samarbete med ÖLO: En webbinarium planeras.
b) Protokoll från årsmötet finns i sekreterarlådan för underskrift.
c) Datum för vårmöte och städdag bestämdes till 22 maj. Städdagen börjar kl. 10 och vårmötet
kl. 13. En särskild dag för att förbättra vägen planeras till april.
d) Prislistan för uthyrning reviderades: Beslutade att priset för att hyra MH-banan när SoSu inte
står som arrangör kommer att vara 2 000 kronor, inkl. startpistol, patroner och scanner. När
banan kan hyras ut för MT är kostnaden 2 500 kronor. Inga övriga ändringar.
§ 8 Nästa möte
Styrelsen sammanträder nästa gång onsdagen den 6 april 2022 kl. 18.30.
(Majmötet flyttas till måndagen den 28 april, så notera att det inte är den ordinarie tiden.)
§ 9 Mötets avslutande
Agneta förklarade mötet avslutat.
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