Solna-Sundbybergs Brukshundklubb

Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb
Klubbstugan/Teams Solna lördag den 9 januari 2021 kl. 18.30
Närvarande: Agneta Lundström, Annika Jansson, Eva Löfbom, Hannah Öster, Helen Nylander, Malin
Bergh, Maria Pettersson, Monica Beijer och Tina Lilja.

§ 1 Mötets öppnande
Agneta Lundström utsågs till ordförande och förklarade mötet öppnat. Eva Löfbom utsågs till
mötessekreterare och Malin Bergh till justerare.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3 Föregående protokoll
Protokollet från förra mötet gicks igenom.
§ 4 Skrivelser
Inkommande Inget.
Utgående Inget.
§ 5 Ekonomisk rapport
För närvarande finns 183 848,99 kr på klubbens plusgirokonto och 97 196,17 kr på sparkontot. Det
beräknade resultatet är 134 439,18 kr. Annika Jansson gick igenom intäkter och kostnader. Ekonomin
är god.
§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer
Kontaktpersonerna för styrelsen anges i parentes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HUS (Monica): Kursplanering pågår. Priserna ska ses över, bl.a. för att kurslitteratur ska ingå.
TÄS (Maria): En person har tillfrågats som ny ansvarig men inte svarat än. Inga priser delas ut
i år till följd av att många tävlingar ställts in men de resultat som erhållits kan räknas in till
nästa år. Avvaktar med beslut om årets tävlingar ska genomföras eller ej.
RUS (Tina): Lista på funktionärer diskuterades.
TJHS (Helen): Björn Holmgren är färdigutbildad instruktör.
IGP/BSL (Agneta): Kursen är avslutat med positiv respons och deltagarna är intresserade av
en fortsättning.
Rally (Monica): Inget nytt.
Agis (Hannah): Inget nytt.
Nosework (Helen): Inget nytt.
Brukskommittén: Vinteruppehåll.
PUK (styrelsen): Verktygslåda är inköpt. Skyltar ska sättas upp på parkeringen om att det är
en privat parkering. Diskuterades vad som kan göras för golv och väggar i klubbstugan samt
toalettlösning. Helena och Tina tar fram förslag.
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§ 7 Övriga frågor
a) Budgetmöte för sektorerna planerades. Agneta ska lägga upp resultaten för 2020 i Teams.
Möjligheten att skjuta upp årsmötet diskuterades då det bedöms vara arbetsamt att
genomföra det digitalt. Regelverket medger det under förutsättning att revisorerna
godkänner förvaltningen. Årsredovisningen behöver göras. Beslutade att skjuta upp
årsmötet till nästa år om revisorerna godkänner det.
§ 8 Nästa möte
Styrelsen sammanträder nästa gång onsdagen den 3 februari 2020 kl. 18.30. Beslutade att
styrelsemötena kommer tills vidare att vara första onsdagen i månaden.
§ 9 Mötets avslutande
Agneta förklarade mötet avslutat.
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