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Protokoll fört vid styrelsemöte på Solna- Sundbybergs BK 

Kl: 19.00- 21.00 

Närvarande: Stefan Björkman, Malin Bergh, Elisabeth Skantz, Maria Enryd, Agneta Lundström, Anna 

Lindstedt, Josefin Lindstedt, Åza Dahlberg, Martin Pettersson 

Förhinder: Anna, Elisabeth, Josefin, Åza, Martin, Malin. 

Frånvarande:  

 

§ 61. Mötets öppnande samt val av justeringsman. 

Mötet öppnas av ordförande Stefan Björkman. Tyvärr är det manfall så styrelsen är inte 

beslutsmässig vilket gör att de närvarande endast kan diskutera uppkomna ärenden. 

 

BESLUT: Till justeringsman valdes Agneta Lundström 

 

§ 62. Fastställande av dagordning: 

BESLUT: Dagordningen godkändes.  

 

§ 63. Plan för verksamhetsberättelse: Maria har skickat föregående års VB till Malin som delat 

upp det till sektorerna. 

§ 64. Månadsinfo samt To Do lista: 

Månadsinfo: 

STYRELSEN: Maria informerar om organisationskonferensen hon och Josefin var på 31/10. 

Materialet skickas ut till övriga i styrelsen. Stefan och Maria pratar även om RAS/RUS 

konferensen som gick 6-8/11.  

Vi pratar även om festen den kommande helgen, vem gör i ordning till festen?  

 

Annonseringen om våra föreläsningar måste bli bättre annars får det motsatt effekt mot det 

vi tänkt. 

 

Vi behöver bli tydligare med när väktarbolagen är och tränar hos oss, vanligtvis plan 4. 

 

Tydlighet kring uthyrning, vilken lokal avses, tillgång till klubbstuga och toalett. Maria kollar 

vad hon har genom RUS och gör en mall som kan användas. 
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Stefan får i uppdrag att sätta upp krokar på utsidan av stugan för att kunna hänga upp 

Whiteboarden för resultatredovisning på tävling. 

 

Stefan vill att SoSu BK skriver en motion till distriktets årsmöte angående revidering av MT, 

samt att vi bifogar ett förslag som arbetas fram tills årsmötet. 

 

AGIS: Skyltar, vem får träna på våra planer och vad gäller. Tävlingen i slutet på november har 

i dagsläget ca 190 anmälningar. 

EKONOMI:  
PG: 131 399,82kr 
Spar: 57 196,17kr 

Handkassa till agilitytävlingen, Josefin fixar det. 

HUS:  

 

PUK:  

RALLY:  

RUS: Nästa års prov är lagda, lite justeringar kommer att göras. Ev dubbeldagar på både MT 

och MH. 

Skyddshundsträning: Fr o m 23 november fram till mars har vi möjlighet att träna i 

Arningehallen, måndagar mellan 20-21. Vid 6 st blir det 70kr/pers. 

TJHS:  

TÄS: 

WEB/FB: 
ÖVRIGT:  

§ 65. Övriga frågor: Inga frågor. 

§ 66. Mötets avslutande: Stefan tackade de närvarande för kvällens möte. 

 

 

 

Stefan Björkman   Maria Enryd 
Ordförande   Sekreterare 

 

 

Agneta Lundström 
Justerare 


