
  Solna-Sundbybergs Brukshundklubb 
 
 
Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs Brukshundklubb, klubbhuset              
den 4 november 2019 kl. 18.30 
 
Närvarande: Monica Beijer, Annika Jansson, Agneta Lundström, Maria Karlsson och Ylva Lidblom, 
Anna Lindstedt, Pia Sundberg, Anna Höök ordf Stockholms hundungdom, Caroline Lindstedt vice ordf 
Stockholms hundungdom. 
Frånvarande: Barbro Friberg,. Karin Larsson Eva Löfbom, Hannah Öster. 

§ 1 Mötets öppnande 

Agneta Lundström utsågs till ordförande. Monica Beijer utsågs till mötessekreterare och Maria 
Karlsson till justerare. 

§ 2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes.  

§ 3 Föregående protokoll 

Protokollet från förra mötet kunde inte justeras. 
 
§ 4 Skrivelser 
Inkommande brev  

• Silverhöjdens Kennel vill hyra plats för sin husbil under Sweden International HorseShow.  

• Hundreda önskar hyra klubben den 23-26/4 2020 

Utgående brev  

• Meddelat distriktet att Annika Och Monica deltar i distriktsmötet den 6 nov. 

• Agneta meddelar Hundreda att vi inte kan hyra ut klubben.  

• Agneta meddelat Silverhöjdens Kennel att de är välkomna månadsskiftet nov/dec 

§ 5 Ekonomisk rapport 

För närvarande finns 125 441, 65kr kr på klubbens plusgirokonto och 57 196,19 kr på sparkontot.  

• Annika och Lotta kommer arr träffa revisorerna för en genomgång av räkenskaperna.  

• När klubben beslutat om uthyrning i någon form, ska en text i svarsmejlet till den som hyr 
innehålla information om hur och när betalning ska ske. En kopia ska gå till Lotta som kan 
följa upp att betalning sker.  

§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer 

Kontaktpersonerna i styrelsen anges i parentes. 

• HUS (Karin): Anna och Pia informerade styrelsen om arbetet i HUS. Anna överlämnade och 
redogjorde mera i detalj de arbetsuppgifter som legat på henne och som behöver tas om 
hand fortsättningsvis.  Bilaga 1. 
Beslut att instruktörsmöte ska ske 21 november kl 19. 00 i klubbstugan. Pia och Agneta 
ansvarar för att kallelse skickas ut. 
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• TÄS (Ylva): inget nytt. 

• RUS (Vilande): Inget nytt. 

• TJHS (Barbro): Inget nytt. 

• IGP/BSL (Agneta): Skulen ska flyttas till tävlingsmässigt avstånd. Planerar BH prov och FH spår. 
Beslut att köpa in hopphinder. Kostnad 1600kr. 

• Rally (Monica): Veronika och Monica går på Rally distriktets möte den 19 nov. 

• Agis (Hannah): Materialet inlagt i containern förutom en liten bana som läggs in senare i höst. 

• NW (Maria) öppna träningarna fortsätter enl plan. 

• PUK (Monica): Karin informerade skriftligt att Thomas på vår begäran håller på att ta in 
kostnadsförslag för att åtgärda belysningen på plan 1. Han har lämnat underlag till två 
armaturtillverkare (Thorn Lightning och Fagerhult) för att de ska göra en belysningsberäkning 
och komma med förslag på vilken typ av armatur som skulle kunna vara. 

• Beslutade att be Thomas koppla in elementen i stugan. 
 

§ 7 Övriga frågor 

a) Beslutade att Boxerklubben får hyra lilla förrådet vid utsidan av PUK till en kostnad av 700kr/år. 
b) Styrelsen har diskuterat samarbete med Boxerklubben. Agneta tar fram ett avtalsförslag till 

styrelsen.  
c) Förslag att sätta skyltar på de olika husen då det är svårt att hålla isär vilka som heter vad. 
d) Styrelsen hade en bra diskussion med Anna och Caroline ( sthlm hundungdom) om att utveckla 

ett nära samarbete. Bla ha gemensamma aktiviteter, länk till hundungdom på hemsidan, 
hjälpinstruktörer, figuranter på tävlingar samt i övrigt att stötta varandras verksamheter. 

e) Genomgång av åtgärdslistan sparades till nästa styrelsemöte. 
 

§ 8 Nästa möte 

Styrelsen sammanträder nästa gång måndagen den 7 december, kl 18.30.  

§ 9 Mötets avslutande 

Agneta Lundström förklarade mötet avslutat. 
 
 
........................................................   .......................................................... 
Agneta Lundström   Monica Beijer 
Mötesordförande    Protokollförare 
    
  
........................................................   
Maria Karlsson   
Justerare  
 


