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Protokoll höstmöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb                     
Klubbstugan Solna söndag den 15 september 2019 kl. 14.00 

 

§ 1. Mötets öppnande 

Vice lokalklubbsordförande Monica Beijer hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 

§ 2. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 11 röstberättigade medlemmar (Bilaga 1). 

§ 3. Val av mötesordförande 

Monica Beijer valdes till mötesordförande. 

§ 4. Val av mötessekreterare 

Eva Löfbom valdes till mötessekreterare. 

§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera 
protokollet 

Anna Lindstedt och Elizabeth Skantz valdes till justerare och rösträknare. 

§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i stadgarna 

Ingen person har närvaro- och yttranderätt men inte rösträtt. 

§ 7. Fråga om höstmötet har blivit stadgeenligt utlyst 

Mötet konstaterade att höstmötet blivit stadgeenligt utlyst. 

§ 8. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes. 

§ 9. Fyllnadsval av revisor 

Carina Stjernborg är vidtalad och går upp från revisorssuppleant till ordinarie revisor. 

§ 10. Fyllnadsval av medlem till valberedningen 

Mötet konstaterade att vi inte har något förslag och valet skjuts upp till årsmötet. 

§ 11. Ekonomisk rapport 

Annika Jansson meddelade att det finns 57 196,17 kronor på sparkontot och 145 427 kronor på 
plusgirokontot. Ekonomin är god och budgeten följer planen. Medlemsantalet är just nu något färre 
än för ett år sedan. Ett tack riktade till HUS vars arbete gett goda intäkter. 
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§ 12. Rapporter från sektorer, kommitté och arbetsgrupper. 

HUS: 
- Anna Lindstedt berättade att cirka 100 personer kommer att ha deltagit i höstens kurser. 

Kurserna har i stort sett varit fulltecknade. HUS har jobbat mer med korta kurser. 
- Anna Lindstedt kommer ansvara för kurserna hösten ut men fortsätter sedan inte som 

ansvarig för sektorn. Sektorn finns ju kvar men valberedningen informerade om att man 
ännu inte har förslag på ny ansvarig. 

- Grattis till Anna som nu är godkänd som instruktör i bruks- och tävlingslydnad! 

TÄS: 
- Tävlingar i höst är lydnad, appellspår och nosework Annika Jansson och Staffan Nordin 

undersöker spårmarker. 
- Toni Bergman bad styrelsen att be distriktet att anordna tävlingsledarutbildningar. 

Möjligheten att ta kontakt med andra distrikt, t.ex. Uppland diskuterades. 

RUS: 
- RUS är vilande.  

TJHS 
- Inget nytt. 

Rally: 
- Sektorn har representerat klubben på Djurens dag på Solvalla. Några personer skrev upp sig 

och kommer att bjudas in till klubben.  

Agis: 
- Sektorn har kommit igång och anordnat öppen träning och kurser.  

IGP/BSL: 
- Det har hållits öppen träning. 

Nosework 
- Det är öppen träning första lördagen i månaden. En tävling anordnas i augusti och två 

tävlingar kommer att anordnas i september. Två nya tävlingssekretare är på gång. 
Kommittén efterfrågar intresserade blivande tävlingsledare och instruktörer samt tips om 
lokaler för tävlingar. 

PUK: 
- Gräsklipparen har varit på service, och översyn av avloppet i köket pågår. Klubbstugan har 

fräschats upp med målade väggar, nya gardiner och dukar mm. Golvet i klubbstugan behöver 
åtgärdas och styrelsen fick ett medskick att se till att det görs och samtidigt undersöka 
kostnaden för ett golv av industrikvalitet. Frågan om starkare belysning på planerna togs 
också upp. 
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§ 13. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål 

Monica Beijer konstaterade att ett antal aktiviteter genomförts och bidragit till nya medlemmar. 
Öppen träning inom alla grenar har bidragit. En ny kurs, Dog parkour, har anordnats.  Maria Karlsson 
har informerat om klubben på Järvastadens hundars hemsida och lappar har satts upp på ICA-affärer 
i närheten. Klubben har fått nya funktionärer, både i lydnad och Nosework. 

Monica informerade om att det är klart med det praktiska kassörsjobbet delegerats till Lotta 
Dereborn (men Annika Jansson är formellt kassör). 

§ 14. Övriga frågor för diskussion 

Staffan Nordin kommer in. 
- Thomas Lamrell meddelade före mötet att Gunnar Bergman, hedersmedlem i SoSuBK, gått 

bort. Efter ett minnestal hölls en tyst minut för Gunnar. 
- Möjligheten att anordna en trivselkväll där även icke medlemmar skulle kunna bjudas in 

diskuterades. Behovet av nya skyltar som visar vägen till klubben togs upp. Att sätta upp 
skyltar på nya ställen kan bli kostsamt men det finns ett par befintliga skyltar som skulle 
kunna bytas ut mot mer synliga skyltar. 

§ 15 Mötets avslutande 

Monica Beijer förklarade mötet avslutat. 

 

........................................................   .......................................................... 

Monica Beijer    Eva Löfbom 

Mötesordförande    Protokollförare 

    

     

........................................................   .......................................................... 

Anna Lindstedt   Elizabeth Skantz 

Justerare     Justerare 

 


