Solna-Sundbybergs Brukshundklubb

Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb
Klubbstugan Solna måndag den 2 november 2020 kl. 18.30
Närvarande: Agneta Lundström, Annika Jansson, Eva Löfbom, Helen Nylander, Malin Bergh, Maria
Pettersson, Monica Beijer och Tina Lilja.
Frånvarande: Hannah Öster

§ 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 cykelklubb har lämnat synpunkter på bl.a. att tydligare markeras att
hastigheten 20 km gäller på vägen, att det bör varnas för cyklister och att bilar står
parkerade. Sundbybergs kommun har fått samma epost.
• Fråga från André Lövenbråt om film och lån av klubbstuga
• Thomas Lamrell har frågat om säckar med material från TJHM
• Thomas Lamrell: Förfrågan om att hyra lift för att komma upp i stolparna (för inför
belysningsförslag).
• Terese Hartvig, hela TÄS-sektorn avgår.
• Ann Carlsson har meddelat att Stockholmsdistriktets medlemsmöte är inställ.
Utgående
• Agneta Lundström har haft kontakt med Sundbybergs cykelklubb och bl.a. fört fram att även
cykelklubbens medlemmar behöver visa hänsyn. Agneta har bett om och fått en karta över
cykelbanans nya sträckning.
• Svar till André att klubbstugan tyvärr inte är tillgänglig då det pågår verksamhet på klubben.
• Svar till Thomas att det går bra att hyra en lift.
§ 5 Ekonomisk rapport
För närvarande finns 207 21,69 kr på klubbens plusgirokonto och 97 196,17 kr på sparkontot. Annika
Jansson informerade om att Lotta har gjort om strukturen på resultaträkningen så att man kan följa
intäkter och kostnader för de olika sektorerna.
§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer
Kontaktpersonerna för styrelsen anges i parentes.
•

HUS (Monica): Kurserna tuffar på. Kommande kursstarter är skotträdda hundar, lekkurs och
IGP.
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TÄS (Maria): Terese Hartvig har meddelat att hon inte kommer att fortsätta som ansvarig för
sektorn nästa år och att inte heller xxx kommer att fortsätta. Terese kommer att försöka vara
med på budgetmötet men har inga förslag på personer som kan ta över arbetet med sektorn.
Maria ska meddela datum för vilka tävlingar som är bokade 2021.
RUS (Tina): MH ska bokas till våren. Namn på uppgifter om vilka personer som kan vara
figuranter och hjälpa till diskuterades.
TJHS (Helen): Förvaring av säckarna med snitslar diskuterades och det bestämdes att de ska
ställas in i gamla klubbstugan, förslutna med bultband och tydlig märkning om innehållet.
IGP/BSL (Agneta): Öppen träning pågår fortfarande. Några skul behöver förankras.
Rally (Monica): Kurser kommer att anordnas, annars inget nytt.
Agis (Hannah): Öppen träning har slutat för i år. Hindren har levererats.
Nosework (Helen): Inget nytt.
Brukskommittén: Vinteruppehåll.
PUK (styrelsen): Bestämde att vägen ska fixas den 22 november kl. 10-12. Beslutade att köpa
in nya lampor med rörelsedetektor.

§ 7 Övriga frågor
a) Samarbete med ÖLO: Bokning av MH-banan ska meddelas för inläggning i kalendern. Om
något går sönder ska det ersättas.
b) Positivt.
c) Specialsöksutbildning: För att validera utbildningen kommer en person att gå den först med
förhoppning att fler ska kunna delta senare. Den som anmält intresse tidigast, Agneta
Lundström, kommer att gå kursen först.
d) Belysningen: Lampor behöver bytas ut, förslag om till vad ska tas fram. Beslutade att Thomas
Lamrell kan hyra en lift för att undersöka lamporna.
e) Underlag – vad sektorerna ska göra och inte: Det finns inget underlag i Dropbox. Kansliet ska
letas igenom för att se om det finns något vi kan utgå från.
f) Verktyg för att underlätta styrelsens planeringsarbete: Plandisc årshjul och Teams
diskuterades. Malin ska skapa och bjuda in alla till Teams gratisfunktion.
g)
§ 8 Nästa möte
Styrelsen sammanträder nästa gång måndagen den 7 december 2020 kl. 18.30.
§ 9 Mötets avslutande
Agneta förklarade mötet avslutat.
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