
 

Solna-Sundbybergs Brukshundklubb 
 
 
 

Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs Brukshundklubb 
Klubbstugan Solna måndag den 1 september 2021 kl. 18.30.  

 
Närvarande: Annika Jansson, Malin Bergh, Agneta Lundström, Hannah Öster, Marianne Ahlex, 
Helen Nylander, Monica Beijer 
Frånvarande: Tina Lilja, Eva Löfbom. 

 

 
§ 1 Mötets öppnande 

Utsågs: Malin Bergh till justerare och Monica Beijer till sekreterare. 
 

§ 2 Fastställande av dagordning 
Fastställdes. 

 
§ 3 Föregående protokoll 
Godkändes. 

 
§ 4 Skrivelser 

Inkommande: 

• Förfrågan av Patrick Aronsson att hyra plan 4 den 11 & 12/9. 

• Kristina Karlstedt har frågat om MH figuranter. 

• Kallelse till Årsmöte på Distriktet. 
Utgående: 

• Meddelat Patrick att han kan hyra planen. Vår motivering att hyra ut till lydnadskurs i IGP 

baseraras på att vi inte kan tillhandahålla denna kurs i egen regi. 

• Tina Lilja har svarat Krostina Karlstedt. 

• Agneta meddelat att hon ska närvara på Distriktets årsmöte. 
§ 5 Ekonomiska rapport 

• Klubben har god ekonomi och följer plan. 

• Per 21-08-31 har vi 97 196 kr på Sparkontot samt 171 358,39 på PlusGirot. 

• Ekonomiska beslut sedan senaste styrelsemötet 
a) Middag till instruktörerna. 
b) Nytt förråd till Hoopershinder. Kostnad max 5000kr.  

 
§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer 

• HUS (Monica): vi har hittills under året haft 27 kurser samt 170 deltagare. Ligger över prognos. 
Dock ligger vi något under budgeterad intäkt då vi har haft kortare kurser samt kurser utan 
utbildad instruktör viket gett lägre kurspriser. Det har självklart informerats i kursutbudet om 
detta. Har lyft frågan om att kunna ha mera Brukskurser i höst.  

• TÄS (styrelsen): Tävlingar under 2022: Apell, lydnad både vår och höst, BH prov både vår och 
höst, sök. Ev även spårtävling.  
Beslut att Malin Bergh och Annika Jansson tar TÄS-ansvaret. Hemsidan ska uppdateras. 
RUS (Tina):  Tre MH i höst. ÖLO två st och klubben ett i egen regi.  

• TJHS (Helen): - - 

• IGP/BSL (Agneta): Agneta undersöker möjligheten att ha en IGP/BSL lydnadskurs, BH Prov 

grundkurs. Öppenträningarna är igång. 
• Rally (Monica): Grundkurs samt kommer att ha några öppenträningar i höst. 

• Agis (Hannah): Öppenträningar körs på måndagar. 

• NWS (Helen): - - 



• PUK (styrelsen):  
- Staffan har byggt en bro mellan plan 2 och 3. 
- Markeringar för framårsändande är fixade.  
- Byte av golv. Avvaktar svar från Ann´s kontakt i två veckor.  
- Trappan till Nose Work förrådet är borta. Bör kollas upp varför/vem som flyttat den samt 

åtgärdas. 
 

§ 7 Övriga frågor 

          a) Samarbete med ÖLO (Malin) inget nytt. 
b) Tävlingar 2022. Se TÄS i pkt 6. 
c) c)Distriktets årsmöte:  

i. Agneta Rapporterar att vår medlem Ann Carlson fick en hedersmedalj. 
ii. Den officiella SBK loggan ska användas i all vår kommunikation. 

Tillsammans med egna logga. Konstaterades att ingen förteckning finns. 
iii. Diskuterades vilka MH figuranter som finns. Förslag att ha ett RUS möte 

med klubbarna i SBK regi. 
d) Medlemsmöte i höst blir den 27/10 kl 18.30 
e) Städdag. Beslut att ha en vägdag. Vi hör först med Stefan viken dag som passar då vi är 

beroende av traktorn. Beslut att Agneta beställer grus. 
f) Beslut att köpa in ett förråd till Hoopers material.  
g) Träningsläger. Planerar att ha en helg i Avesta med bruks och IGP. Agneta ansvarar?? 
h) Thomas har köpt lampor med dubbla armar. Förslag att sätta upp dem vid kommande 

byte av armatur. 

§ 8 Nästa möte 
Den 6 oktober 2021. 

 

§ 9 Mötets avslutande 
Agneta tackade och avslutade mötet. 
 
 
Mötesordförande   Protokollförare 
 
 
Agneta Lundström   Monica Beijer 
 
 
 
Justerare 
 
 
 
Malin Bergh 


