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Protokoll höstmöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb                     
Klubbstugan Solna söndag den 7 oktober 2018 kl. 13.00 

 

§ 1. Mötets öppnande 

Lokalklubbsordförande Agneta Lundström hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 

§ 2. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 16 röstberättigade medlemmar (Bilaga 1). 

§ 3. Val av mötesordförande 

Agneta Lundström 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 

Pia Johansson och Anna Lindstedt valdes till justerare och rösträknare. 

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

En 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. Ekonomisk information 

Agneta Lundström meddelade att det finns 57 196,17 kronor på sparkontot och 107 456,72 kronor 
på plusgirokontot. Ekonomin är god. 

§ 11. Rapporter från sektorer, kommitté och arbetsgrupper. 

HUS: 
- Anna Lindstedt berättade att cirka 100 personer har deltagit i höstens kurser. Kurserna har i 

stort sett varit fulltecknade och det är stor efterfrågan på framför allt valpkurserna. 
Fortsättningskursen i nosework ska utvecklas för att locka fler deltagare. Senare i höst 
kommer en draghundskurs och en första-hjälpen-kurs att anordnas inomhus vilket kommer 
att förlänga kurssäsongen. 

- Anna Lindstedt kommer att gå en kurs till brukslydnadsinstruktörs och Thomas Lamrell i 
specialsök. 
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TÄS: 
- Skotträning och träningstävling på onsdagarna har hållits under våren och hösten. Fler som 

hjälper till efterfrågades, det underlättar. 
- Tävlingar har genomförts: Högre klass spår tävling i april i samarbete med Österåkers Bk, 

lydnadstävling alla klasser i juni och september, rallylydnadstävling nybörjarklass i augusti 
samt noseworktävling i mars. Dessutom anordnades en träningstävling i maj. 

- Den 13 oktober är det söktävling lägre, högre och elitklass 
- Toni Bergman bad styrelsen att be distriktet att anordna tävlingsledarutbildningar. 

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

RUS: 
- Ett MH anordnades under våren och det kommer att anordnas ett även våren 2019.  

TJHS 
- Gunnar Bergman berättade att klubben har fått ett nytt patrullhundsekipage.  
- Det planeras en patrullhundskurs på Värmdö i höst. 

Rally: 
- En grundkurs har hållits och en tävling har anordnats. Dessutom har det varit öppen träning 

en dag i vecka. 

Agis: 
- Styrelsen vill gärna ha en verksamhet inom agilityn men det behöver finnas personer som 

driver verksamheten. Styrelsen kallade därför till möte den 13 september men bara två 
medlemmar kom. Styrelsen kommer därför att göra ett nytt försök med riktade utskick till 
personer som deltagit i agility-kurs de senaste två åren.   

IPO/BSL: 
- Det har hållits öppen träning på torsdagar med god uppslutning. 

PUK: 
- Altanbygget är nästan klart (Sören Stegius), nya strålkastare till parkeringen är på gång 

(Thomas Lamrell), utbildningslokalen har målats inomhus (Annika Larsson och Barbro 
Friberg) och fått ett nytt trappsteg (Staffan Nordin och Malin Bergh). 

- Anna Lindstedt föreslog att vi ska ha underhållsvärme i utbildningslokaler och kansliet för att 
spara el. 

- Belysningen på planerna mm diskuterades. Den automatiska avstängningen verkar inte alltid 
fungera och det kan ibland vara ett problem att belysningen bara kan tändas och släckas 
inifrån klubbstugan. Styrelsen fick ett medskick att undersöka vad det skulle kosta att ordna 
med en timertändning utanför stugan. 

§ 12. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål 

Agneta Lundström informerade om att det läger som styrelsen diskuterat att anordna under hösten 
eller nästa år kommer att anordnas nästa år. För- och nackdelar med att ha lägret på klubben eller på 
annan ort diskuterades. 
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§ 13. Övriga frågor för diskussion 

- Nyckelkvittenserna försvann i samband med ett inbrott och därför ombeds de medlemmar 
som har en nyckel att fylla i en ny nyckelkvittens. Nyckelkvittenser finns i klubbstugan. 

- Valberedningen saknar fortfarande en tredje person och frågan behöver lösas inom kort. Det 
kommer att behövas nyrekryteringar till styrelsen. 

- Det beslutades att ett litet tak ska sättas upp vid altanen. 
- Vägen och potthålen kommer att behöva lagas innan vintern. Styrelsen återkommer med ett 

datum. 

§ 14 Mötets avslutande 

Agneta Lundström förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

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

Agneta Lundström    Eva Löfbom 

Mötesordförande    Protokollförare 
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Pia Johansson    Anna Lindstedt 

Justerare     Justerare 

 


