Solna-Sundbybergs Brukshundklubb

Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs Brukshundklubb
Klubbstugan Solna torsdag den 2 mars 2020 kl. 18.30

Närvarande: Agneta Lundström, Monica Beijer, Annika Jansson, Hannah Öster, Maria Pettersson,
Tina Lilja, Helen Nylander.
Frånvarande: Eva Lövbom, Malin Berg

§ 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 justerades o lades till handlingarna.
§ 4 Skrivelser
Inkommande brev
• Veronica Nilsson har frågat om att hyra plan för kurs.
• Martina Brandt har frågat om hyra för IGP kurs.
Utgående brev
•
•

Monica meddelar Veronica N att styrelsen inte beviljar uthyrning. Vår policy är att inte hyra
ut för verksamheter som konkurrerar med klubbens egna verksamheter.
Agneta meddelar Martina Brandt att vi inte hyr ut. Se ovan för anledning.

§ 5 Ekonomisk rapport
För närvarande finns 101 800 kr på klubbens plusgirokonto och 97 196 kr på sparkontot.
Klubbens ekonomi ser bra ut och följer plan.
§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer
Kontaktpersonerna för styrelsen anges i parentes. Observera att nya personer valts som
kontaktpersoner.
•
•
•
•
•
•
•

HUS (Monica): Kurserna har kommit igång och drygt 120 personer är anmälda hittills.
TÄS (Maria): Inget nytt
RUS (Vilande): Inget nytt.
TJHS (Helen): Inget nytt
IGP/BSL (Agneta): Inget nytt.
Rally (Monica): Inget nytt.
NWS (Helen) Inget nytt.
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•
•

Agis (Hannah): Inget nytt.
PUK (Styrelsen): Lampor längs vägen från parkering till stugan delvis utbytta.

§ 7 Övriga frågor
a) Anna Lindstedt behöver meddela att Emma Sandfjord ska vara ansvarig för domännamnet.
Monica kollar om det är gjort.
b) Agneta informerade om klubbkläderna som snart kommer.
c) Uppvärmningsbanan diskuterades och vi planerar en fortsättning då vi anser att det tillför värde
för många olika hundägargrupper
d) En To Do List ska diskuteras och tas fram på nästa möte.
e) Vårmöte och städdagar ska beslutas nästa möte.
f) Diskussion ang föreläsare. Vi vill ha en föreläsare per termin. Bla mental träning (Agneta kollar
föreläsare), Friskvård, Tandhälsa (Annika kollar föreläsare), mat, rehab.
g) Tina kollar med Staffan vad som behöver åtgärdas på stegen och fixat till den.
§ 8 Nästa möte
Styrelsen sammanträder nästa gång måndagen den 6 april kl. 18.30 i klubbstugan.
§ 9 Mötets avslutande
Agneta förklarade mötet avslutat.
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