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Protokoll fört vid Solna-Sundbybergs Brukshundklubbs höstmöte 2015 10 19 
 

§ 1. Mötets öppnande 
Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna 
och förklarade höstmötet öppnat. 

  
§ 2. Fastställande av röstlängden 

Efter genomfört upprop fastställde höstmötet röstlängden till 25 st. 
röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 

 
§ 3. Val av mötesordförande 

Mötet föreslog Stefan Björkman till mötesordförande. 
 
BESLUT: Höstmötet beslutade att välja Stefan Björkman till ordförande för 
höstmötet.  
 

§ 4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare 
Anmäldes att lokalklubbsstyrelsen utsett Maria Enryd till protokollförare under 
höstmötet. 

 
§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden 

ska justera protokollet 
 

BESLUT: Höstmötet beslutade att utse Pia Sundberg och Malin Bergh till justerare. 
 
§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i 

stadgarna 
 

BESLUT: Höstmötet beslutade om närvaro- och yttranderätt för personer som inte 
normal-stadgar för lokalklubb redan föreskriver. 

 
§ 7. Fråga om höstmötet har blivit stadgeenligt utlyst 

Lokalklubbsstyrelsen anmälde att utlysning om höstmötet skett enligt normalstadgar för 
lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben. Detta har skett genom anslag i klubbhuset 
samt kallelse via mejl och pappersutskick till dem som inte har mejladress. 
 
Handlingarna har inte funnits tillgängliga 7 dagar i förväg och Ordföranden undrar om 
mötet kan godkänna den muntliga förklaringen. 

 
BESLUT: Höstmötet beslutade att förklara höstmötet stadgeenligt utlyst. 
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§ 8. Fastställande av dagordningen 

Föredrogs lokalklubbsstyrelsens förslag till dagordning.  
 

BESLUT: Höstmötet beslutade att fastställa förelagda dagordning. Med tillägg 
under övriga frågor. 

  
§ 9. Ekonomisk rapport: 

 
BESLUT: Mötet beslutade att godkänna den ekonomiska rapporten. (Bilaga 2) 

 
§ 10. Rapporter från sektorer och arbetsgrupper 

 HUS: Styrelsen är ansvarig, Pia Sundberg administrerar. Stefan lyfter frågan om 
det skulle finnas personer som inte är instruktörer men har sådan erfarenhet 
som skulle kunna hålla i någon form av utbildning/kurs. Fortfarande stor 
intstruktörsbrist. Under nästkommande år behöver klubben utbilda nya för 
återväxtens skull. 

 TÄS: Tävlingar- Lkl alla klasser, sök tävling i slutet på oktober, många anmälda. 
Träningstävling under vår och höst. Nu är det för mörkt, ev hyra in sig i 
inomhushall. Återkommer med info. Påminnelse från Toni att hon inte står som 
TÄS ansvarig under nästa år. 

 RUS: Vi har ett stort antal egna tester samt att rasklubbar hyr våra banor. Vi har 
utbildat egen figurant samt CUA. Tanken är att eventuellt anordna inofficiell 
utställning under nästa år samt i så fall ansöka om officiell utställning framöver. 
Distriktet planerar att hålla dels en testledarutbildning samt en 
figurantutbildning under vinter/vår hos oss. Information kommer. 

 Info från D-RUS: Cg Hultin redogör för vad som kommer att tas upp på 
kommande RAS/RUS konferens. Distriktet kommer att hålla en 
testledarutbildning under tidig 2016.  

 Agis: En tävling 29 november i Upplands Väsby. Ev pratas det om ett KM 
såsmåningom.  

 Rally: Väldigt liten aktivitet nu under hösten, en kurs är precis avslutad. 

 PUK: Gräsklipparen sjunger på sista versen. Styrelsen vill tillsätta en 
arbetsgrupp för att se över nyinköp/ bättre begagnat av klippare och skötsel av 
områdena kring stugorna och parkering. Sundbybergs kommun kommer att 
göra en inventering av reservatet och vägarna. Taktiken från klubbens sida är 
att inte göra något åt vägen. Vi har gjort i ordning den nya toaletten och flyttat 
den till lämplig plats. Trappan skall fixas sedan stänger vi den gamla toaletten. 
Traktorn sjunger också på sista versen. Arbetsgruppen får titta på en lösning för 
den med.  
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Lampor till planerna har fått stå tillbaka pga klubbens sviktande ekonomi men 
kommer att tas tag i framöver. 

 Tj hund: Gruppen tar in nya då många inte svarar på kallelse till träning. 

 WEB: Anna Lindstedt har fått kontakt med en tjej, Emma Sandfjord, som kan 
omarbeta vår hemsida vilket är väldigt välbehövligt. 

 Styrelsen: Försöker arbeta för att få fler medlemmar att hjälpa till inom 
samtliga områden. Klubben blir inget om vi inte alla hjälps åt. 

 
BESLUT: Höstmötet beslutade att godkänna rapporterna. 
 

§ 11. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål: 
Ordföranden poängterar vikten av att alla hjälps åt för att utveckla SoSu BK till 
distriktets bästa klubb. Vi får bra respons för de aktiviteter som vi anordnar och 
de tester och tävlingar vi har men vi kan fortfarande bli bättre. 

 
§ 12. Övriga frågor för diskussion: 

Speglarna vid plan: Sylvia Axell lyfter frågan. Klubben bör först kontrollera vad 
och hur vi får bygga vid planerna.  

Valberedningen: Har börjat arbeta, finns det personer som är intresserade av 
styrelsearbete är de välkomna att kontakta dem. 

Lottdragning: 10 lotter dragna. GRATTIS! 
 

§ 13. Mötets avslutande: 
Stefan tackar samtliga närvarande för kvällens möte och avslutar höstmötet med 
orden KAMRATSKAP OCH FRAMÅTANDA. 

 
 
 
Vid protokollet   Mötesordförande 

 
 

------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Maria Enryd   Stefan Björkman 

 
 
Justerare   Justerare 

 
 
------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Malin Bergh   Pia Sundberg 


