Solna-Sundbybergs Brukshundklubb

Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb
Klubbstugan Solna måndag den 3 december 2018 kl. 18.30
Närvarande: Agneta Lundström, Monica Beijer, Barbro Friberg, Annika Jansson, Karin Larsson, Ylva
Lidblom, Eva Löfbom samt Nanette Segerlund.
Frånvarande: Eva Sundin.

§ 1 Mötets öppnande
Nanette Segerlund utsågs till ordförande och förklarade mötet öppnat. Eva Löfbom utsågs till
mötessekreterare och Monica Beijer till justerare.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3 Föregående protokoll
Protokoll från november gicks igenom och justerades.
§ 4 Skrivelser
Inkommande brev - inget.
Utgående brev - inget.
§ 5 Ekonomisk rapport
För närvarande finns 64 228 kr på klubbens plusgirokonto och 57 196 kr på sparkontot.
§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer
•
•
•
•
•
•
•
•

HUS: Ett instruktörsmöte har hållits med planering av vårens kurser. Ann Carlson och Thomas
Lamrell har hållit en prova på-dag i nosework.
TÄS: Hanna Persson och Josefin Malmström ska gå tävlingsledarutbildning. Thomas Lamrell
är ny tävlingssekreterare i nosework.
RUS: Inget nytt.
TJHS: Inget nytt.
IPO/BSL: Inget nytt.
Rally: Inget nytt.
Agis: Ett möte om agilityn på klubben har hållits och är nya som ansvariga för sektorn är
Hannah Öster, Therese Ingrid Karlsson, Emelie Wennerström och Malin ÅW. De hinder som
inte bör stå ute över vintern har plockats in.
PUK: Hålen i vägen har fyllts i, men mer ifyllning behövs. Altanen inkl. taket är klart och de
stuprännor som återstår kommer att sättas dit (Sören Stegius). Nu kan belysningen på
planerna tändas med timer utanför klubbstugan (Thomas Lamrell). Om det kommer snö i
vinter kommer snöröjning att hyras in.
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§ 7 Övriga frågor
a) Årsmötet planeras till torsdagen den 21 februari 2019 kl. 18.30.
b) En blankett för betalningsunderlag ska läggas upp på hemsidan och några pappersexemplar
kommer att finnas i klubbstugan.
c) En resultatmall har tagits fram och ska läggas upp på hemsidan för den som vill fylla i, skriva ut
och sätta upp i klubbstugan.
§ 8 Nästa möte
Styrelsen sammanträder nästa gång måndagen den 7 januari 2019 kl. 18.30.
§ 9 Mötets avslutande
Nanette förklarade mötet avslutat.
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