Protokoll Solna-Sundbybergs Brukshundklubb
Styrelsemöte 2020-04-06
Plats: Klubbstugan och telefonkonferens
Deltagare: Agneta Lundström, Monica Beijer, Eva Löfbom, Annika Jansson, Malin Bergh, Helen
Nylander, Hannah Öster, Maria Pettersson
Meddelat förhinder: Tina Lilja

1. Mötets öppnande
Helen utsågs att vara mötessekreterare. Malin utsågs att justera dagens protokoll.

2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

3. Föregående mötes protokoll
a) Domännamnet ska ska ha ny ansvarig Emma Sandfjord. Monica har skickat fråga till Anna
Lindstedt men inte fått svar innan mötet.
b) Information om klubbkläder har gått ut till medlemmarna.
c) To do-lista bordläggs till kommande möte.
d) Stegen på plan 4. Saknar återkoppling om uppdraget gått vidare till Staffan Nordin.

4. Skrivelser
inga inkommande eller utgående skrivelser

5. Ekonomisk rapport
Plusgirokontot: 97.196:17 Sparkonto: 152.224:74 Ca 420 medlemmarna

6. Rapporter från sektorer och kommittéer
Kontaktperson i styrelsen inom parentes

HUS (Monica): Kurser är igång och alla kursverksamhet under våren sker enbart utomhus. Enkät
till kursdeltagare har vi efter varje kurs. Vi utökar med en enkät till kursledarna. Det ska vara en
webenkät.

TÄS (Maria): Inställda tävlingar under våren. Onsdagträningentävling är inställd. Maria fick i
uppdrag att höra sig för om träningstävlingarna kan återupptas på något sätt, behöver inte vara varje
vecka. Kan en träningstävlingsdag vara en helgdag.
RUS (styrelsen): vilande
TJHS (Helen): Inget att rapportera
IGP/BSL (Agneta): Öppenträningen är återupptagen. Stort fokus vid antal deltagare på plats.
Rally (Monica): öppenträning planeras.
NWS (Helen): flytta förråd från Viktor Hansson till skyddsboden. Kurs pågår och ny kurs börjar i
maj.
Agis ( Hannah): hinder står nu ute. En del hinder har skador som behöver lagas för att hålla en säker
bana.
PUK (Styrelsen): Stormen rev det nya skyddet (skul) på plan 3. Onödigt att bygga fast. Vi behöver
fixa ett flyttbart. Prispallen behöver lagas.

7. Övriga frågor
a) Amanda Fisher presenterade sig och vill återuppliva Brukskommittén. Amanda har fria
händer att ta fram en plan för verksamheten. Förslag på öppenträning; budföring,
framåtsändande, uppletande. Agneta blir styrelsens kontaktperson.
b) Alla avtal ska finnas på dropbox och i avtalspärm. Notering. Alla i styrelsen har inte tillgång
till dropbox.
c) Avtal med Boxerklubben Östra är ett SBK standardavtal samt bilaga med våra
överenskomna förhållningsregler. Malin, Helen, Agneta och ytterligare person från
boxerklubben tar fram förhållningsregler i bilaga. Malin kommer vara kontaktperson från
styrelsen mot Boxerklubben.
d) Städ- och vägdag: 3 maj kl 10. Inbjudan läggs på hemsidan. Korvgrillning efter utfört
arbete. Materiel behöver köpas in. Inbjudan läggs i kalender på hemsidan.
e) Medlemsmöte: 17 maj kl 12:30 på terrassen. Korvgrillning efter utfört arbete. Inbjudan
läggs i kalender på hemsidan.

8. Nästa möte
4 maj kl 18:30 i klubbstugan eller via telefonkonferens.

9. Mötets avslutande
Agneta förklarade mötet avslutat.

Agneta Lundström

Helen Nylander

Mötesordförande

Protokollförare

Malin Bergh
Justerare

