Solna-Sundbybergs Brukshundklubb
Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs Brukshundklubb
Klubbstugan Solna onsdag den 6 april 2022 kl. 18.30

Närvarande: Agneta Lundström, Monica Beijer, Marianne Ahlex, Terese Larsson, Annika Jansson
Frånvarande: Malin Bergh, Tina Lilja, Eva Löfbom samt Katharina Isac Ångström-Isacsson.
§ 1 Mötets öppnande
Agneta Lundström utsågs till ordförande och förklarade mötet öppnat. Monica Beijer utsågs till
mötessekreterare och Annika Jansson till justerare.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3 Föregående protokoll
Protokollet från förra mötet gicks igenom.
§ 4 Skrivelser
Inkommande
o Svar från Vasakronan ang ”tält” att det inte kan godkännas.
o Kallelse från Stockholmsdistriktets vårmöte den 27/4 kl 18.30.
o Svar från Johan Eriksson ang sophämtningen att ” de tittar på det”
o Veronica Hübner vill låna kurslokal samt en av våra planer till Rallydistriktets utbildning.
Utgående
o Förfrågan till Vasakronan om att sätta upp ett ”tält” för inomhusträning.
o Agneta har återigen haft kontakt ang sophämtnmingen. Denna gång Johan Eriksson på Solna
Stad.
o Agneta har meddelat Veronica Hübner att det går bra att låna lokal o plan.
§ 5 Ekonomisk rapport
För närvarande finns 18 505 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: Inköp av material till gamla agilityhindren för att renovera och göra dem
tävlingsmässiga. 10 hinder.
Belopp: 2500kr
o Beslut: Gratis wbbinar med Eva Solstrand till våra medlemmar
Belopp: 3750kronor

•

Beslut mellan styrelsemötet (AU eller i styrelsens Facebook-grupp)
o Beslut: Inköp av dynor och kuddar
Belopp: 1 500 kronor.
Beslutat av: Agneta Lundström, Annika Jansson, Monica Beijer

Solna-Sundbybergs Brukshundklubb
§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer
Kontaktpersonerna för styrelsen anges i parentes.
o

HUS (Monica): kurserna rullar på men vi har en del kurser som kommit in sent och där vi ser att
det kommer att bli svårt att fylla dem. Beslutade att vi kör ”klubbkvällar” med klubbvärd där vi
bjuder in både kursdeltagare och övriga medlemmar. Syftet är att skapa mervärde och stötta
både gamla och nya medlemmar samt att ge möjlighet att hitta träningskompisar och känna
tillhörighet i klubben. Start onsdagen den 20/4 tom den 25/5, kl 18.30. Inbjudan ska gå ut till
kursdeltagarna samt via fb/hemsida. Förfrågningar till instruktörer och hjälptränare om de vill
vara klubbvärd någon av kvällarna.
o TÄS (styrelsen): Apellspår den 24/4, 17 anmälda. Har möjlighet till 6 ekipage. BH prov 5
anmälda.
o RUS (Tina): MH 24/4 i ÖLO´s regi. 8/5 & 15/5 i klubbens regi.
o TJHS (styrelsen): Vilande.
o IGP/BSL (Agneta): öppenträningen pågår
o Rally (Monica): kurs & öppenträning har startat.
o Agis (Marianne): materialparken har tagits fram. Stort behov av renoveringar av sandsäckar
samt hinder.
o Nosework (Agneta): Inget nytt
o PUK (styrelsen): Inget nytt

§ 7 Övriga frågor
a) Samarbete med ÖLO: En webbinarium med Eva solstrand. Förslag till Eva12/5 samt 23/5 kl
18.30. Beslutade att bjuda medlemmarna på detta då det inte finns någon antalsbegränsning.
§ 8 Nästa möte
Styrelsen sammanträder nästa gång måndagen den 28/4 kl. 18.30.
§ 9 Mötets avslutande
Agneta förklarade mötet avslutat.
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