
 
 
 

Solna-Sundbybergs Brukshundklubb 
 

Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb                     
Klubbstugan Solna torsdag den 7 december 2022 kl. 18.30 

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

• Stockholms Hundungdom: Förfrågan om att få låna klubbstugan.  

• Thomas Lamrell: Kursanmälan.  
Utgående 

• I Stockholms Hundungdom: Besked om att det går bra att låna klubbstugan.  

• Solna stad (Nils): Angående tall som sågats ned och som ska fraktas bort. 
 
§ 5 Ekonomisk rapport 

För närvarande finns 249 046 kronor på klubbens plusgirokonto och 297 196 kronor på sparkontot. 
Elkostnaden under året fram t.o.m. november är 62 200 kronor vilket är mer än förra året. 
 

• Beslut under styrelsemötet 
o Beslut: Julkorg som tack för hjälp med plogning av väg och parkering (Krister 

Bergkvist). 
Belopp: 500 kronor  

• Beslut mellan styrelsemötet (AU eller i styrelsens Facebook-grupp) 
o Beslut: Service av gräsklippare. 

Belopp: 1 900 kronor. 
Beslutat av: Styrelsens Facebookgrupp. 

o Beslut: Inköp av bestick. 
Belopp: 800 kronor. 
Beslutat av: AU. 

 
§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer 

Kontaktpersonerna för styrelsen anges i parentes.  

• HUS (Monica): De planerade kurserna för i år är genomförda. En föreläsning med Eva Bodfäld 
och en om första hjälpen ska ges efter årsskiftet. På försök ska en inomhushall hyras för kurs. 
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• TÄS (Annika):  Distriktet har träffats och kommit överens om att sätta ihop listor över 
tävlingsledare etc. i en Facebook-grupp. Mer information kommer. 

• RUS (Agneta): Inget nytt.  

• TJHS (styrelsen): Vilande. 

• IGP/BSL (Agneta): Tre nya provledare har godkänts.  

• Rally (Monica): En genomgång av skyltarna för de nya momenten 2023 har hållits. 

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

• Nosework (Agneta): En tävling har anordnats. 

• PUK (styrelsen): En grupp ska gå igenom behovet av underhåll på byggnader inför en 
femårsplan. Resultatet ska presenteras för styrelsen i januari. Gruppen består av Annika, 
Marianne, Monica och Agneta. Plogning av väg och parkering har genomförts.  

§ 7 Övriga frågor 

a) ÖLO: Monica har tagit fram ett nytt avtal mellan SoSu BK och ÖLO och skrivit in det som vi 
kom överens om förra mötet. Då få hade läst det får det tas i Facebookgruppen. Alla ska läsa 
och godkänna eller lämna synpunkt. Därefter ska avtalet lämnas till ÖLO för ev. synpunkter. 

b) Årsmötet: Agneta ska mejla till sektorerna och be dem att lämna budget, verksamhets-
berättelse och verksamhetsplan senast den 15 januari. Inför budgetn är elkostnaderna svåra 
att prognosticera. Om alla i styrelsen kollar sina privata elprognoser kan vi få en bild av hur 
den relativa förändringen ser ut. Statuter sista januari. För alla grenar utom agility kan man 
få listor från SBK:s register. Marianne ska kolla med Helen hur hon gjort tidigare. 

c) Ersättning till SM-deltagare: Monica har tagit fram en ny sponsringspolicy baserat på det vi 
tog upp förra mötet. Då flera inte läst det bestämde vi att hantera frågan i Facebook-gruppen 
och alla förväntas läsa och ange det i kommentarsfältet. 

d) SBK-utbildning: Styrelsen beslutade att godkänna Thomas Lamrells ansökan till utbildning till 
valp/lydnadsintruktör. Agneta ska skriva rekommendationen och Eva meddela Thomas om 
beslutet. 

e) Det har kommit förfrågan från träningsgrupp om att hyra plan. Styrelsen föreslog att man i 
stället ska anordna öppen träning. Vid bokning av planer går kurser före. 

f) Prislistan och trivselregler skulle diskuteras men vi bestämde att det är bättre att den nya 
styrelsen tar dessa frågor. 

g) Fika i klubbstugan efter årsskiftet: Agneta kommer inte längre att ansvara för fika. Det vore 
ändå trevligt om det fanns möjlighet att köpa kaffe eller te. Agneta och Lotta ska undersöka 
vad det kostar för klubben att ha ett Swish-konto. Det skulle även kunna användas i samband 
med tävlingar. 

§ 8 Nästa möte 

Styrelsen sammanträder nästa gång onsdagen den 11 januari 2023 kl. 18.30.  
 

§ 9 Mötets avslutande 

Agneta förklarade mötet avslutat. 

 
........................................................   .......................................................... 
Agneta Lundström   Eva Löfbom 
Mötesordförande    Protokollförare 
     
........................................................   
Monica Beijer    
Justerare      


