Solna-Sundbybergs Brukshundklubb
Protokoll Styrelsemöte Solna-Sundbybergs Brukshundklubb
Digitalt via Teams, torsdag den 3 december 2020 kl. 18.30
Närvarande: Agneta Lundström, Tina Lilja, Monica Beijer, Helen Nylander, Annika Jansson, Maria
Pettersson, Malin Bergh,
Meddelat förhinder: Hannah Öster
§ 1 Mötets öppnande
Mötesordförande Agneta Lundström
Mötessekreterare Monica Beijer
Justerare Annika Jansson
§ 2 Fastställande av dagordning
Mötet fastställde dagordningen med tillägg budget i § 7
§ 3 Föregående protokoll
Godkändes
§ 4 Skrivelser
Inkommande
Cykelklubben har mailat ordförande ang vägen och de bilar som parkerar bla annat på vägen ner
mot skogen, efter parkeringen.
Utgående
Ordförande har svarat cykelklubben att det inte är våra medlemmar som parkerar där vid de
angivna platserna.och tidpunkterna. De två klubbarna har en bra dialog.
Ordförande har tillskrivit Vasakronan om hantering av de många bilister, som inte är medlemmar,
som nyttjar vägen och parkeringen.
§ 5 Ekonomisk rapport
PlusGiro: 215 615,78
Sparkonto: 97 196,17
§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer
•
•
•
•
•

HUS (Monica)En kurs igång. Till 2021 är tre kurser inbokade i nuläget.
TÄS (Maria) Inget nytt.
RUS (Tina): Söker fortfarande namn och kontaktuppgifter på testledare och beskrivare. Svårt att
få fram. Diskuterade SBKs roll då de borde kunna bidra med en lista då de utfärdar tillstånden.
TJHS (Helen): Inget nytt.
IGP/BSL (Agneta): Öppentränigarna fortsätter.
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•
•
•
•
•

Rally (Monica) Inget nytt.
Agis (Hannah): De nya hindren har kommit. Vinterförvaring klar.
NWS (Helen): Thomas Lamrell har frågat om att hyra klubben. Avser att ha ett NW läger i egen
regi. Klubben ser positivt på ett läger men i klubbens regi. Agneta kontaktar Thomas.
Brukskommittén (Agneta): Inget nytt.
PUK (Styrelsen): Beslut att köpa in en verktygslåda. Ny lampa med rörelsefunktion uppsatt på
klubbstugan. Underhåll av vägen genomförd.

§ 7 Övriga frågor

a) Avtal tecknat med ÖLO.
b) Nya normalstadgar from 2020-07-01. Länk finns på hemsidan.
c) Budgetmöte med sektorerna inställt. Flera sektorer hanteras av styrelsemedlemmar fn så den
budgeten tas i styrelsen. Övriga tar styrelsen direkt kontakt med ansvariga.
§ 8 Nästa mötesdatum föreslås av Agneta.
§ 8 Agneta avslutade mötet.
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