Solna-Sundbybergs Brukshundklubb

Protokoll medlemsmöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb
Klubbstugan Solna måndag den 3 juni 2019 kl. 19.00.

§ 1. Mötets öppnande
Lokalklubbsordförande Agneta Lundström hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§ 2. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 17 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
Malin Bergh och Stefan Björkman 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 medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
§ 8. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.
§ 9. Ekonomisk information
Annika Jansson meddelade att det finns 57 196,17 kronor på sparkontot och 126 353,03 kronor på
plusgirokontot. Ekonomin är god.
§ 9. Val av ytterligare en person till valberedningen
Mötet kunde inte finna någon intresserad till valberedningen och valet sköts upp till höstmötet.
§ 11. Rapporter från sektorer, kommitté och arbetsgrupper.
HUS:
-

Under våren har 19 kurser anordnats med rekordmånga deltagare (120 deltagare). Kurserna
har i stort sett varit fulltecknade.
Anna Lindstedt är klar som bruks- och lydnadsinstruktör.
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TÄS:
-

-

-

RUS:
TJHS
-

Skotträning och träningstävling på onsdagarna har hållits under från den 3 april till den 5 juni
och börjar den 14 augusti till den 26 september. Fler som hjälper till efterfrågades, det
underlättar.
Tävlingar har genomförts: Appellklass spår tävling den 7 april och lydnadstävling alla klasser
den 30 maj. Till hösten är det lydnadstävling alla klasser den 22 september, sök lägre-elit den
den 12 oktober samt appellspår den 20 oktober.
I maj blev Josefin Malmström färdig tävlingsledare i lydnad.
Toni Bergman och Lisbeth Norstedt kommer inte längre att vara ansvariga för sektorn. I TÄS
ingår nu Terese Hartvig (sammankallande), Josefin Malmström, Ylva Lidblom, Hannah Öster
och Tove Henriksson.

Sektorn är vilande.
Det har tyvärr inte anordnats någon kurs. Gunnar Bergman har tävlat i DM och kom på tredje
plats.

Rally:
- En tävlingskurs har anordnats. Det har varit öppen träning en dag i vecka. Möte med
distriktet för att utveckla sektorn ytterligare.
Agis:
-

Det har anordnats öppen träning under våren och det kommer att anordnas sommaragility.
Till hösten kommer det förhoppningsvis att kunna anordnas en tävlingskurs.

IGP/BSL:
- Det har hållits öppen träning under våren med ökande intresse, och en träningstävling förra
veckan.
PUK:
-

-

-

Under våren har det byggts en trappa ned till grillplatsen. Hängrännor och stuprör har
monterats vid altanen. Soffställningarna har fått nya plankor och målats. På plan 3 har ett
skydd monterats och det har satts upp ett kort staket mot motionsslingan.
På gång är att slipa kanter på överliggaren på altanstaketet, måla räcket vid trappan på
baksidan av klubbhuset, sätta upp en vindflöjel på klubbhuset och ordna med utförsel av
regnvatten från stupröret och diskvatten under huset ned mot slänten.
Hallen i klubbstugan kommer att fräschas upp och målas om.

§ 12. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål
Agneta Lundström och Monica Beijer informerade om styrelsen diskuterat olika aktiviteter, t.ex. att
samarbeta med andra lokalklubbar, olika sätt att få inaktiva eller nya medlemmar att engagera sig i
klubben. På mötet kom medlemmar med förslag om bl.a. att klubben skulle kunna visa upp sig på
nationaldagsfirandet i Sundbyberg nästa år och att ta fram en folder att dela ut i olika sammanhang.
§ 13. Övriga frågor för diskussion
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-

-

Agneta Lundström informerade om att styrelsen diskuterat möjligheten att hyra ut lokalen
Viktor Hansson till Boxerklubben. Det skulle bland annat innebära intäkter och fler aktiva på
klubbens område.
Information om att om att klubbens pistol nu förvaras i ett vapenskåp.
Övriga frågor som togs upp var önskemål om träningstävling tillsammans med andra klubbar,
tillgängligheten till lokaler, invigning av altanen samt behovet av att bestämma ett datum för
att förbättra vägen till klubbstugan.

§ 14 Mötets avslutande
Agneta Lundström förklarade mötet avslutat.
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