
 
 
 

Solna-Sundbybergs Brukshundklubb 
 

Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb                    
Klubbstugan Solna måndag den 7 januari 2019 kl. 18.30 

Närvarande: Barbro Friberg, Annika Jansson, Karin Larsson, Ylva Lidblom, Agneta Lundström, Nanette 
Segerlund samt Eva Sundin. 
Frånvarande: Eva Löfbom och Monica Beijer. 
 
§ 1 Mötets öppnande 

I egenskap av ordförande förklarade Agneta Lundström mötet öppnat. Karin Larsson utsågs till 
mötessekreterare och Ylva Lidblom till justerare. 
 
§ 2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
 
§ 3 Föregående protokoll 

Föregående protokoll justerades.  
 
§ 4 Skrivelser 

Inkommande skrivelser 
 
Distriktet har kallat till årsmöte onsdagen den 13 mars. Annika deltar. 
 
Hundägarutbildningssektorn önskar arvodera sektorns administratör. Beslutar att arvode ska utgå till 
administratören för HUS. 
 
HUS vill reservera klubbstugan för en endagskurs söndagen den 5 maj. Beslutar att upplåta 
klubbstugan för detta ändamål. 
 
HUS rekommenderar Tomas Lamrell till vårens instruktörskurs. Beslutar att skicka Tomas Lamrell på 
vårens instruktörsutbildning. 
 
En instruktör har inkommit med förfrågan om arrangemang av kurs i egen regi på klubbens område. 
Lokalklubbens policy är att alla kursdeltagare ska vara medlemmar i SBK.  
 
Lena Svartholm, Alingsås, har inkommit med förfrågan om arrangemang av bland annat mt på 
klubbens område. Beslutar att hyra ut klubbens anläggning med undantag för plan 3 under juni 2019. 
 
Springerklubben Östra önskar hyra klubben för arrangemang av utställning söndagen den 12/5. 
Beslutar att hyra ut klubbens anläggning med undantag för plan 3. Klubben åtar sig inte att  
bemanna cafeterian. 
 
Utgående skrivelser - inget. 
 
§ 5 Ekonomisk rapport 

För närvarande finns 29 873 kr på klubbens plusgirokonto och 57 196 kr på sparkontot.  
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§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer 

• HUS: Vinterns inomhuskurser i nose work har annonserats.  

• TÄS: Sektorn har vinteruppehåll. 

• RUS: Sektorn är vilande. 

• TJHS: Sektorn har vinterupphåll. 

• IPO/BSL: Sören har byggt ett apportställ. 

• Rally: Sektorn vilar under vintern.  

• Agis: Sektorn har vinterupphåll. 

• PUK: Ny armatur för belysning omkring toaletten och Viktor Hansson-boden har satts upp av 
Tomas Lamrell. Prisuppgifter för sandspridare har tagits in, men styrlsen avstyrker förfrågan 
om inköp då kostnaden anses vara för hög i proportion till nyttan. Monica och Åke har tätat 
mushål under städskåp och lagt ny matta där. 

 
§ 7 Övriga frågor 

Klubben saknar en RUS-sektor och en medlemsansvarig. Diskussion fördes om möjligheter att minska 
arbetsbelastningen för dessa poster.  

 
§ 9 Nästa möte 

Styrelsen sammanträder nästa gång måndagen den 4 februari 2019 kl. 18.30.  

 
§ 10 Mötets avslutande 

Agneta förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 

 
 
........................................................   .......................................................... 
Agneta Lundström     Karin Larsson  
Mötesordförande    Protokollförare 
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Ylva Lidblom    
Justerare      
 


