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Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb                     
Klubbstugan Solna torsdag den 3 november 2022 kl. 18.30 

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

Agneta Lundström utsågs till mötesordförande 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  

• SBK Stockholmsdistriktet: Kallelse till höstmöte den 9 november. 

• Realgymnasiet Sundbyberg: Samarbetsavtal. 
Utgående 

• Inget. 
 
§ 5 Ekonomisk rapport 

För närvarande finns 267 546,11 kronor på klubbens plusgirokonto och 197 196,17 kronor på 
sparkontot. Ekonomin ser mycket bra ut, men det finns det finns också behov av väntande 
underhållsåtgärder m.m. Elkostnaden för senaste månaden blev närmare 4 000 kronor. Det är mer 
än dubbelt så mycket som samma period förra året, trots att ett flertal åtgärder vidtagits för att 
sänka elförbrukningen. Det är oklart om vi har någon ränta på sparkontot. 
 

• Beslut under styrelsemötet 
o Beslut: Från plusgirokontot ska 100 000 kronor flyttas över till sparkontot.  

Belopp: -  
o Beslut: Tävlande i SM för SoSu BK i grenar som finns representerade på klubben kan 

få bidrag för boendekostnad upp till 1 500 kronor samt milersättning enligt 
Skatteverkets regler. 
Belopp: - 

• Beslut mellan styrelsemötet (AU eller i styrelsens Facebook-grupp) 
o Beslut: Middag för instruktörerna i höst. 

Belopp: 1 500 kronor. 
Beslutat av: Styrelsens Facebookgrupp. 
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§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer 

Kontaktpersonerna för styrelsen anges i parentes.  

• HUS (Monica): De planerade kurserna för i år är genomförda. En föreläsning (Vindlära med 
Siw Rûdén) hålls i november, och en om första hjälpen ska ges efter årsskiftet. En 
instruktörsmiddag planeras. 

• TÄS (Annika):  Årets tävlingar är genomförda, och de planerade tävlingarna för nästa är 
inlämnade till SBK Tävling. 

• RUS (Agneta): Inget nytt.  

• TJHS (styrelsen): Vilande. 

• IGP/BSL (Agneta): Öppen träning pågår, för övrigt vilande.  

• Rally (Monica): Inget nytt. 

• Agis (Marianne): Öppen träning är avslutad för i år. Hindren är intagna för vinterförvaring. 

• Nosework (Agneta): En tävling i specialsök anordnas på fredag. 

• PUK (styrelsen): Information om vägdagen den 13 november ska läggas ut på Facebook-
sidan.  

§ 7 Övriga frågor 

a) ÖLO: Ett nytt avtal mellan SoSu BK och ÖLO ska skrivas. I samband med det ska det 
förtydligas att ÖLO:s medlemmar har tillgång till planer och aktiviteter på samma villkor som 
SoSu:s medlemmar. Det bör också framgå att hyran inte inkluderar uppvärmning av lokalen. 
Underhållsansvaret vilar på SoSu. 

b) Ersättning till SM-deltagare: Villkoren behöver förtydligas. Beslutade att de som tävlar i SM 
för SoSu i grenar som finns representerade på klubben kan få bidrag för boendekostnad upp 
till 1 500 kronor samt milersättning enligt Skatteverkets regler. Blankett för ansökan ska 
läggas upp på hemsidan. 

c) En 1:a adventsfika ordnas den 27 november. En julklapp för 50 kronor kan medtas. Agneta 
ska skapa ett event så att vi får en uppfattning om hur många som kommer. 

d) Gräsklipparen ska lämnas in på service innan vintern, undersöker om Staffan Nordin kan 
hjälpa till med transporten. 

e) En städdag/städhelg genomförs i vår. Då hyrs en container så att vi kan röja bort ordentligt. 
f) Realgymnasiet har träffat Agneta och Monica för att gå igenom samarbetet ska se ut. Från 

höstterminen 2024 kommer elever att vara på klubben en dag i veckan. Redan tidigare kan 
de vara här enstaka strödagar. 

g) Marianne har gått igenom listan över medlemmar som inte betala avgiften för att påminna 
om att betala eller avregistrera sig hos SBK. 

h) Någon kan göras till s.k. administratör för Nordeakontot så att vi kan se de betalningar som 
görs. 

i) Nästa styrelsemöte ska vi gå igenom prislistan över hyra av klubbstuga, planer etc. Efter ev. 
revidering ska den läggas upp på hemsidan. 

§ 8 Nästa möte 

Styrelsen sammanträder nästa gång onsdagen den 7 december 2022 kl. 18.30.  
 

§ 9 Mötets avslutande 

Agneta förklarade mötet avslutat. 
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........................................................   .......................................................... 
Agneta Lundström   Eva Löfbom 
Mötesordförande    Protokollförare 
     
........................................................   
Monica Beijer    
Justerare      


