Solna-Sundbybergs Brukshundklubb

Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb
Klubbstugan Solna onsdag den 9 september 2020 kl. 19.30
Närvarande: Agneta Lundström, Annika Jansson, Eva Löfbom, Helen Nylander, Maria Pettersson,
Monica Beijer och Tina Lilja.
Meddelat förhinder: Hannah Öster, Malin Bergh
§ 1 Mötets öppnande
Agneta Lundström utsågs till ordförande och förklarade mötet öppnat. Monica Beijer utsågs till
mötessekreterare och Helen Nylander till justerare.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3 Föregående protokoll
Protokollet från förra mötet justerades och gicks igenom.
§ 4 Skrivelser
Inkommande
• Information från SBK ang nya betalningssystemet
Utgående
• Inga
§ 5 Ekonomisk rapport
För närvarande finns 208 645 kr på klubbens plusgirokonto och 97 196 kr på sparkontot.
Nytt elavtal tecknat med rörligt pris. Avtalet gäller from 2020-10-01.
Till nästa styrelsemöte tas mera detaljerad ekonomisk rapport fram.
§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer
Kontaktpersonerna för styrelsen anges i parentes.
•

•
•
•
•
•

HUS (Monica): 12 kurser rullar under hösten. Ev kommer det till någon kurs. Nose work
kursen i höst har ett nytt upplägg, blir en helgkurs och har en extern instruktör. HUS kommer
att se över prisbilder på kurserna samt om böcker ska ingå i någon kurs. Ny rutin behöves då
vi kan se att en del kursdeltagare missar att ansöka om medlemskap i klubben.
TÄS (Maria): Agneta och Annika har tillverkat ett skydd, där förarna kan gömma sig, till
lydnadstävlingarna. I övrigt rullar sektorn på. Plan 3 ska klippas innan tävlingen den 20/9.
RUS (Tina): Klubben har gjort en ny MH bana. Två MH har genomförts. Ev kommer ytterligare
ett MH att anordnas i höst. Tre personer har utbildats till MH funktionärer.
TJHS (Helen): Sektorns material har flyttats till Kansliet och fått bättre med plats. Björn
Holmberg går nu utbildning som tjänstehundsinstruktör.
IGP/BSL (Agneta): de öppna träningarna rullar på. Agneta och Malin planerar att ha en
IGP/BSL grundkurs i höst.
Rally (Monica): inget nytt. Kurs pågår.
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Agis (Hannah): Två kurser pågår. Helen är nu färdig tävlingsledare! Beslut att Helen går A2
kursen till våren. Kostnad 3500 kronor. Förslag att Malin Jakobsson och Hannah har en
gemensam kurs till våren.
Nosework (Maria): eventuellt blir det en till grundkurs i höst/vinter. Thomas höll i en nose
work aktivitet under Internationella NW dagen. 800 kr kom in och går oavkortat till
Hundstallet.
Brukskommittén: öppenträningar fortgår första söndagen i månaden. Tina kollar med Staffan
om han har lust att köra någon Work Shop under vintern.
PUK (Styrelsen): Toro gräsklipparen fungerar nu. Aktivitetsbanan utvecklas: nu är
traktordäcket på plats, rutschkanan och en del andra delar fastsatta. Skyltar uppsatta. Beslut
att köpa in stängsel till Aktivitetsbanan.
Städdagen diskuterades. Följande aktiviteter ska prioriteras: städa gamla klubbstugan
(Annika tar med högtryck). En golvbräda behöver bytas ut där.
Agility materialet behöver tvättas. Helen lägger ut en blänkare i Agilitygruppen.
Städning av kansliet pågår.

§ 7 Övriga frågor
a) Samarbete med ÖLO: avtalsförslag är framtaget. Beslut om hyra 600kr/månaden för Viktor
Hansson.
b) Kvarstår från förra mötet: att ordna med Swish-betalning till SBK tävlingssystem.
c) Kvarstår från förra mötet: Underhållsinventeringen bör uppdateras.
d) Agneta ska ta kontakt angående föreläsning med Eva Marie Wergård. Förslag den 16/10, i
samarbete med Vällingby BK. Agneta har kollat med Studiefrämjandet ang lokal. Monica
kollar med Spånga Folkan.
e) Kvarstår från förra mötet: Behovet av en kurs för ägare med skotträdda hundar. Stefan
Björkman ska tillfrågas om han kan hålla en sådan.
f) Patrik Aronsson håller på att ta fram ett tävlingsformulär som medlemmarna kan fylla i och
sätta upp på anslagstavlan.
g) Monica köper fika och lite frukt till städdagen.
h) Beslut att ha höstmöte den 10/10 kl 12.00. Eva lägger upp på hemsidan.
i) Annika frågar Barbro om hon kan bistå i valberedningen.
j) Diskuterades behovet av belöningar och lek med sina hundar. Tina kollar om Stefan är
intresserad av någon sorts kurs i ämnet.
§ 8 Nästa möte
Styrelsen sammanträder nästa gång måndagen den 5 oktober 2020 kl. 18.30.
§ 9 Mötets avslutande
Agneta förklarade mötet avslutat.
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