Solna-Sundbybergs Brukshundklubb

Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb
Klubbstugan/Teams Solna onsdag den 7 april 2021 kl. 18.30
Närvarande: Agneta Lundström, Monica Beijer, Malin Bergh, Annika Jansson, Tina Lilja (kom §6), Eva
Löfbom, Helen Nylander, Maria Pettersson och Hannah Öster
§ 1 Mötets öppnande
Agneta Lundström utsågs till ordförande och förklarade mötet öppnat. Eva Löfbom utsågs till
mötessekreterare och Annika Jansson till justerare.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3 Föregående protokoll
Protokollet från förra mötet gicks igenom.
§ 4 Skrivelser
Inkommande
• Sundbybergs stad: Inbjudan till att ansöka bidrag till aktiviteter för barn och unga under
sommarlovet.
• Vattenfall: Elledningarna har besiktigats och det finns träd som behöver fällas då de riskerar
att falla över elledningen.
Utgående
• § 5 Ekonomisk rapport
•

•

För närvarande finns 229 016,97 kr på klubbens plusgirokonto och 97 196,17 kr på
sparkontot. Det ekonomiska läget ser bra ut. Medlemsavgifter och kursavgifter är hittills
något lägre än motsvarande tid förra året vilket beror på att kursverksamheten varit något
mindre omfattande.
Ekonomiska beslut: Beslutat att höja arvodet till Lotta Dereborn till 1 000 kronor, beslutat att
köpa A-hinder till IGP samt beslutat att köpa batterier till ormskvallrorna (i styrelsens
Facebook-grupp). Beslutade om inköp av två multiverktyg à 395 kronor som gåvor.

§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer
Kontaktpersonerna för styrelsen anges i parentes.
•

•
•

HUS (Monica): Det arbetas vidare med bokningssystemet. En ny instruktör för har hittats,
Malin Rosander (valpkurs och vardagslydnad). Principer för ersättning till instruktörer
diskuterades, bl.a. att ersättning skulle kunna vara högre efter ett visst antal kurser. Monicas
förslag till riktlinjer för enskilda träning diskuterades och antogs.
TÄS (Maria): Arbetet med att hitta en ny ansvarig för TÄS fortgår. Skotträningen har startat,
med enskild träning efteråt (dvs. ingen organiserad träning). Ny kontaktperson behövs efter
Maria.
RUS (Tina): MH kommer att anordnas under senvåren och till hösten.
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•
•
•
•
•
•
•

TJHS (Helen): Vilande.
IGP/BSL (Agneta): Nytt hinder finns.
Rally (Monica): Inget nytt.
Agis (Hannah): Hindren har plockats fram. En temakväll i maj planeras. Den öppna träningen
kommer att starta men det är ännu oklart när.
Nosework (Helen): En kurs i vår. Inställd tävling.
Brukskommittén: Vinteruppehåll.
PUK (styrelsen): Vägen ser rätt bra ut så beställningen av grus kan skjutas upp. Rengöring och
spolning av toaletten är på gång. Vårstädning bestämdes till 29 maj kl. 10.

§ 7 Övriga frågor
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Samverkan med ÖLO (Malin): Hyran är betald, inget nytt för övrigt.
Medlemsdag till sommaren diskuterades.
Malin blir ny medlemsansvarig.
Nya batterier till ormskallror har köpts, ca 1 100 kr.
Dropbox behöver rensas. Agneta undersöker om vi kan ha en ny mejladress.
Golvet: För- och nackdelar med klickgolv diskuterades, liksom om arbetet ska läggas ut med
offert eller om klubben kan göra det själv. Beslutade att fråga efter kunniga medlemmar via
Facebook-gruppen. Ambitionen är att byta golv i sommar.
g) Beslutade om inköp av två multiverktyg à 395 kronor som gåvor.
§ 8 Nästa möte
Styrelsen sammanträder nästa gång onsdagen den 5 maj 2021 kl. 18.30.
§ 9 Mötets avslutande
Agneta förklarade mötet avslutat.
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