
 
 
 

Solna-Sundbybergs Brukshundklubb 
 

Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb                     
Klubbstugan/Teams Solna onsdag den 2 februari 2022 kl. 18.30 

Närvarande: Agneta Lundström, Marianne Ahlex, Monica Beijer, Malin Bergh, Tina Lilja, Eva Löfbom 
samt Helen Nylander.  
Frånvarande: Annika Jansson, Katharina Isac Ångström-Isacsson och Hannah Öster. 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Agneta Lundström 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 

Protokollet från förra mötet gicks igenom. 
 
§ 4 Skrivelser 

Inkommande  

• Sundbybergs stad: Information om bidrag till aktiviteter under sommarlovet för barn och 
unga. 

• Studiefrämjandet: Plan och samarbete våren 2022 Studiefrämjandet och hundföreningarna i 
Stockholms län. 

• Sophämtningen: Korrespondens om brister i sophämtning.   
 

Utgående 

• Sophämtningen: Korrespondens om brister i sophämtning. 
 
§ 5 Ekonomisk rapport 

För närvarande finns 54 565 kronor på klubbens plusgirokonto och 197 196 kronor på sparkontot. 
 

• Beslut under styrelsemötet 
o Beslut: Köp av startpistol till IGP.  

Belopp: 3 000 kronor.  

• Beslut mellan styrelsemötet (AU eller i styrelsens Facebook-grupp) 
o Beslut: Inköp av glas med klubbens logga som tryck. Glasen kommer att användas i 

klubbstugan och som priser. 
Belopp: 7 500 kronor. 
Beslutat av: I styrelsens Facebook-grupp. 

 
§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer 

Kontaktpersonerna för styrelsen anges i parentes.  

• HUS (Monica): Valpkursen är först ut och fler kurser är på gång och fylls på allt eftersom. 
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• TÄS (styrelsen): Planeringen inför BH och MH har påbörjats. Malin och Annika har börjat leta 
tävlingsledare och sekreterare för tävlingar.  

• RUS (Tina): Inget nytt. Vi behöver ta reda på vad som behövs för att vår MH-bana ska bli 
godkänd även för MT. 

• TJHS (Helen): Inget nytt. 

• IGP/BSL (Agneta): Inget nytt. 

• Rally (Monica): Vintervila. 

• Agis (Hannah): Vilande. 

• Nosework (Helen): Vilande. 

• PUK (styrelsen): Inget nytt. 

 

§ 7 Övriga frågor 

a) Samarbete med ÖLO: En uppletandecup planeras. 
b) Årsmötet 2022: Budget och årsredovisning till revisorerna. 
c) Till IGP:n behövs en startpistol av annan kaliber än den klubben har till brukset. Beslutade att 

köpa en startpistol, kostnad 3 000 kronor 
d) Rutinschema för SoSuBK´s vandringspriser, klubbmästare och juniormästare diskuterades. 

Hantering av vandringspriser diskuterades. Ett alternativ skulle kunna vara en tavla i 
klubbstugan. 

e) Tävlingspriser och sponsorer diskuterades. Det är viktigt att komma ihåg att nämna 
sponsorerna vid tävlingarna. 

 
§ 8 Nästa möte 

Styrelsen sammanträder nästa gång onsdagen den 2 mars 2022 kl. 18.30. 

 
§ 9 Mötets avslutande 

Agneta förklarade mötet avslutat. 
 

 
........................................................   .......................................................... 
Agneta Lundström   Eva Löfbom 
Mötesordförande    Protokollförare 
 
     
........................................................   
Monica Beijer    
Justerare      


