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Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb                     
Klubbstugan Solna måndag den 3 augusti 2020 kl. 18.30 

Närvarande: Agneta Lundström, Annika Jansson, Eva Löfbom, Hannah Öster, Helen Nylander, Malin 
Bergh, Maria Pettersson, Monica Beijer och Tina Lilja.  
 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Agneta Lundström utsågs till ordförande och förklarade mötet öppnat. Eva Löfbom utsågs till 
mötessekreterare och Maria Pettersson till justerare. 
 
§ 2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes.  
 
§ 3 Föregående protokoll 

Protokollet från förra mötet justerades och gicks igenom. 
 
§ 4 Skrivelser 

Inkommande  

• Förfrågan från Filip Sandberg om att hyra klubbstugan för fest.  

• Lena Falk på Studiefrämjandet informerar om arrangemanget Hundens vecka i september. 
Beslutar att inte delta med aktiviteter pga. att klubbens kurser tar mycket tid och resurser.  

• Förfrågan om tillstånd att parkera husvagn från Kattis Lundkvist, Sundsvalls BK. 

Utgående  

• Svar till Filip Sandberg att klubbstugan hyrs ut för hundrelaterade events och för 
klubbmedlemmar. 

• Svar till Kattis Lundkvist att det går bra att parkera husvagnen på parkeringen om intresse 
finns.  

 
§ 5 Ekonomisk rapport 

För närvarande finns 149 530 kr på klubbens plusgirokonto och 97 196 kr på sparkontot. Intäkterna 
från vårens kurser är något lägre än förra året till följd av att några kurser fick ställas in pga. covid 19. 
 
§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer 

Kontaktpersonerna för styrelsen anges i parentes.  

• HUS (Monica): De flesta av höstens kurser är fulla och har flera reserver. Ett par kurser 
kommer att läggas ut snart. Malin Karlsson och Tina Lilja är intresserade av att gå 
instruktörsutbildning. 

• TÄS (Maria): Onsdagsträningen kommer att börja igen den 19 augusti, och information om 
detta ska läggas upp på hemsidan och klubbens FB-sida. Inför elittävlingen behöver ett skydd 
för dölja förarna ordnas. Annika har ett lämpligt tyg och ska tillsammans med Tina fundera 
på hur skyddet ska göras.    

• RUS (Tina): Datum för den figurantutbildning som Stefan Björkman kommer att stå för 
behöver bestämmas. 

• TJHS (Helen): Inget nytt. 
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• IGP/BSL (Agneta): Bordet har låsts fast så att det inte ska kunna flyttas och det skul som fallit 
har satts upp igen. A-hindret uppfyller inte kravet på rätt bredd för tävling. Inför nästa års 
tävling behövs ett nytt hinder (kostnad uppskattningsvis 7 500 kr). 

• Rally (Monica): Kurser kommer att anordnas, annars inget nytt. 

• Agis (Hannah): Två kurser är på gång och öppen träning har startat.   

• Nosework (Helen): Inget nytt. 

• Brukskommittén: Eventuellt kommer det att ske skotträning på vissa söndagsträningar. 

• PUK (Monica): Nu finns det instruktioner gällande gräsklippning. 

§ 7 Övriga frågor 

a) Samarbete med ÖLO: Samtal planeras och ett avtal ska tas fram. 
b) Anslutningen till SBK-tävlings nya betalsystem är klar. Återstår att ordna med Swish-

betalning. 
c) Underhållsinventeringen återstår att uppdatera. 
d) Aktiveringsbanan är klar förutom att sätta upp skyltar (Agneta) och staket. Maria och Tina 

ska undersöka olika alternativ till staket.  
e) Ormskallror har placerats ut på planerna.  
f) Agneta ska ta kontakt angående föreläsning och kurs i oktober med Eva Marie Wergård. 
g) Tillgång till pistol och licenser diskuterades. Behovet av en kurs för ägare med skotträdda 

hundar diskuterades och Stefan Björkman ska tillfrågas om han kan hålla en sådan. 
h) Skrotbilen som stått på parkeringen ett tag behöver flyttas innan kurserna startar. En lapp 

som informerar om det ska sättas upp på bilen. Agneta ska kontakta Vasakronan och ta reda 
på vad klubben kan göra. 

i) Förrådet i anslutning till Viktor Hansson kan inte användas av klubben då ÖLO hyr lokalen. 
TJHS får istället en lagerhylla som ställs i kansliet. Beslutade att en lagerhyllas ska köpas. 

j) Amanda Fischer har gått in i valberedningen. 
k) Möjligheten att hålla höstmötet digitalt diskuterades. Monica ska kontakta SKK angående 

olika möjligheter. Teams kan vara ett alternativ. 
l) Städdag bestämdes till den 19 september kl. 10-13. Information läggs ut snarast. 

 
§ 8 Nästa möte 

Styrelsen sammanträder nästa gång måndagen den 7 september 2020 kl. 18.30.  

 
§ 9 Mötets avslutande 

Agneta förklarade mötet avslutat. 
 

 
........................................................   .......................................................... 
Agneta Lundström   Eva Löfbom 
Mötesordförande    Protokollförare 
 
     
........................................................   
Maria Pettersson    
Justerare      


