Solna-Sundbybergs Brukshundklubb
Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb
Klubbstugan Solna måndag den 4 december 2017 kl. 19.00
Närvarande: Johanna Derevall, Karin Larsson, Agneta Lundström, Eva Sundin och Helene Wallskär.
Frånvarande: Ylva Lidblom, Eva Löfbom och Nanette Segerlund.

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Agneta förklarade mötet öppnat. Till protokollförare utsågs Karin och till justerare
Helene.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3 Skrivelser
a) Följande förfrågningar om uthyrning har inkommit till klubben:
•
•
•
•

Tibetanska terriersällskapet vill hyra klubbstugan för medlemsmöte respektive årsmöte den
17-18 mars kl. 12-16.
Svenska Welsh corgiklubben önskar hyra klubbstugan den 24 mars.
Realgymnasiet vill hyra en appellplan och en agilityplan samt få tillgång till klubbstugan ett
antal dagar under v. 20, 21 och 22.
Bostonterrierklubben vill hyra en appellplan, agilityplanen och klubbstugan den 1-2
september.

Beslut: Styrelsen beslutar att bifalla önskemålen om att hyra delar av klubben med undantag för
helgen den 1-2 september då agilityplanen måste ställas till förfogande för klubbens egna
ekipage motsvarande 1 dag. Agneta åtar sig att lämna besked till frågeställarna och informera
Realgymnasiet om att skott kan förekomma då väktarbolag hyr planer för träning vid samma
tidpunkt som Realgymnasiet ämnar bedriva undervisning på klubben.
b) Förfrågan om bokning av klubbstugan för inomhuskurser.
Beslut: Beslutas att upplåta klubbstugan för grundkurs i Nose work den 1/2, 8/2, 15/2 och 22/2, kl.
18.30-20.00, och kurs i behållarsök (Nose Work) den 1/3, 8/3 och 15/3, kl. 18.30-20.00. Gällande
kursen i inomhussök (Nose work) vill styrelsen inte reservera klubbstugan för kurs de aktuella
datumen utan föreslår att kursen förläggs till en tidpunkt tidigare på året.
c) Inbjudan till SBK:s organisationskonferens 2018
Beslut: Beslutades att Agneta bevistar konferensen.
§ 4 Ekonomisk rapport
För närvarande finns 65631,16 kr på klubbens plusgirokonto och 57196,17 kr på sparkontot.
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§ 5 Kursverksamhet och tillgång till appellplaner
Diskussion om kursverksamhet fördes. Alla planerade evenemang ska föras in i kalendern på
hemsidan. Vardagslydnadskurser måste inte ske på appellplan utan kan med fördel förläggas till en
mer naturlig miljö. Styrelsen påminner om att plan 3 inte är bokningsbar och önskar att detta
förtydligas på klubbens hemsida.
§ 6 Behov av aktivitetsgrupp
Förslag om aktivitetsgrupp bordläggs. För att undersöka vilka resurser klubben har bland
medlemmarna förslogs att enkät ska sändas ut per e-post.
Beslut: Karin åtar sig att göra ett utkast i form av ett Googleformulär.
§ 7 Vägen
Många diskussioner kring ansvaret för vägen till klubben har förevarit. Enligt arrendeavtalet ansvarar
Solna-Sundbybergs brukshundklubb för att vägen ska fungera för klubbens verksamhet, men inte för
att andra ska kunna nyttja den. Däremot är klubben skyldig att upplåta vägen för underhåll (av
exempelvis elljusspår) och dylikt i närområdet.
Olika åtgärder föreslogs:
• Alternativt fyllnadsmaterial till gropar
• Undersöka möjlighet att asfaltera vägen
• Vägbom
• Skrapa vägen
Konstaterades att det finns argument för att kommunen ska ta en del av kostnaden då andra än
brukshundklubben nyttjar den.
Beslut: Informationsmöte med anledning av vägen arrangeras.
§ 8 Eftersändning av post
Beslut: Beslutades att eftersända klubbens post till Eva Sundins hemadress.
§ 9 Klubbkläder
Information: Karin och Agneta har bokat ett möte med säljare på Grolls angående klubbkläder.
§ 10 Förlupen nyckel
En nyckel till RUS-boden saknas. Johanna kontaktar Stefan Björkman i detta ärende.
§ 11 Budget
Frågan om budget för 2018 hänskjuts till nästa möte.
§ 12 Nästa möte
Styrelsen sammanträder nästa gång måndagen den 8 januari 2018.
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§ 13 Mötets avslutande
Agneta förklarade mötet avslutat.

........................................................
Agneta Lundström
Mötesordförande

.............................................................
Helene Wallskär
Justerare

..........................................................
Karin Larsson
Protokollförare

