Solna-Sundbybergs Brukshundklubb

Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb
Klubbstugan/Teams Solna onsdag den 2 juni 2021 kl. 18.30
Närvarande: Agneta Lundström, Monica Beijer, Malin Bergh, Annika Jansson, Eva Löfbom, Helen
Nylander och Hannah Öster.
Frånvarande: Tina Lilja

§ 1 Mötets öppnande
Agneta Lundström utsågs till ordförande och förklarade mötet öppnat. Eva Löfbom utsågs till
mötessekreterare och Malin Bergh till justerare.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3 Föregående protokoll
Protokollet från förra mötet gicks igenom.
§ 4 Skrivelser
Inkommande
• Sundbybergs kommun: Begäran om komplettering gällande felanmälan om träd.
• Sundbybergs kommun: Information om högsta belopp för barnaktivitet i augusti (5 300
kronor).
• SBK: Uppdatering av Stripe-kontot.
Utgående
• Komplettering gällande felanmälan om träd till Sundbybergs kommun.
§ 5 Ekonomisk rapport
För närvarande finns 268 848,96 kronor på klubbens plusgirokonto och 97 196,17 kronor på
sparkontot. Kommande större utgifter är belysning (ca 40 000 kronor) och nytt golv till klubbstugan.
Ett staket har köpts till aktivitetsbanan för 2 100 kronor.
• Beslutade att köpa material till golvet för 25 000 kronor.
§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer
Kontaktpersonerna för styrelsen anges i parentes.
•
•
•
•
•
•
•

HUS (Monica): Två clinics, kurs i förberedande tävlingslydnad, balanskurs och nosework har
genomförts.
TÄS (styrelsen): Arbetet med att hitta en ny ansvarig för TÄS fortgår.
RUS (Tina): Möte med ÖLO om samarbete och att hjälpas åt med att finna figuranter. Två
personer har anmält sitt intresse för att vara figuranter.
TJHS (Helen): En prova-på-dag har hållits.
IGP/BSL (Agneta): Inget nytt.
Rally (Monica): Sista öppna träningen har hållits för säsongen.
Agis (Hannah): Två kurser och öppen träning har hållits samt två tävlingsträningar.
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Nosework (Helen): Två kurser har genomförts.
PUK (styrelsen): På städdagen deltog ca 10 personer. Golv till klubbstugan diskuterades igen.
Ett tåligt vinylgolv ska inte vara så halt och kallt. Kostnaden för ca 70 m2 blir ca 16 800 kronor
plus undermaterial ca 3 000 kronor. Budgeten för materialkostnaden beräknas till ca 25 000
kronor. Beslutade att köpa material till golvet.

§ 7 Övriga frågor
a) Årsmötet: Årsmötet har lagts ut som ett event på Facebook. Årsmöteshandlingar ska läggas
ut i lokalen och på hemsidan, och en mötesordförande ordnas.
b) Barnaktiviteten i augusti: Malin och Monica håller ihop planeringen. Undersök om
Studiefrämjandet har presenter att bidra med.
§ 8 Nästa möte
Styrelsen sammanträder nästa gång onsdagen den 4 augusti 2021 kl. 18.30.
§ 9 Mötets avslutande
Agneta förklarade mötet avslutat.
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