2017-09-04

Protokoll styrelsemöte
Solna Sundbyberg brukshundsklubb
Närvarande:
Agneta Lundström, Nanette Segerlund, Johanna Derevall, Karin Larsson, Eva Löfbom, Ylva Lidblom

§1 Mötets öppnande
Ordförande Agneta Lundström förklarade mötet öppnat. Till protokollförare utsågs Ylva Lidblom, till
justerare utsågs Karin och Johanna

§2 Dagordning
Förslaget till dagordning godkändes.

§ 3 Ekonomiska rapporter
Redovisning av föreningens ekonomiska resultat via ordförande resultatet ligger inom budget.
Det finns 109 293kr på plusgirokontot och 57196 kr på sparkontot.

§ 4 Beslut om inköp av material
Inköp av utrustning för trädgårdsskötsel-Agneta köper in

§ 5 Informationspunkter
Inbrott i somras
Polisen har återfunnit startpistol och kassaskåp hos misstänkt gärningsman. Klubben har begärt att få
föremålen tillbaka.

Inbrott under vecka 35
Klubben har haft inbrott igen. Ingenting värdefullt har stulits men en ruta har krossats. Detta är
åtgärdat. Inbrottet är polisanmält och försäkringsbolaget är informerat.

Utbildning av instruktör
Klubben kommer att utbilda Anna Lindstedt till instruktör i brukslydnad

Diskussion om användning av annans mark vid träning och tävling
Tillstånd från markägare ska efterfrågas då man tränar i mycket stora grupper. Annars behövs i
allmänhet inget tillstånd utan allemansrätten gäller. Viktigt att instruktören har med sitt
instruktörsbevis samt att hundar som är lösa bär tjänstetecken. Efter avslutad aktivitet ska allt
material inklusive alla snitslar tas bort.

Förslag att ta fram en kollektion klubbkläder
Agneta har tagit fram de loggor som behövs för tryck. Karin och Agneta letar efter en leverantör som
kan som kan trycka efter beställning från enskilda medlemmar. På så sätt behöver klubben inte ha ett
lager av kläder utan man trycker upp efter behov.

Funktionärsfest
En fest för klubbens funktionärer planeras under hösten. Ylva och Karin arrangerar detta. Datum ej
beslutat.

AGIS
Sektorn har akut funktionärsbrist inför helgens tävling

HUS
Alla kurser är igång och många av dem är fulla

IPO/BSL
Inget att rapportera

PUK
Trädgårdsutrustning har köpts in

Rally
Inget att rapportera

RUS
MH som är inplanerat den 23 sept är fullt. Det saknas en figurant.

TJHS
Sektorn består nu av Gunnar Bergman, Thomas Lamell, Lotta Lindahl

TÄS
Lydnadstävling 16 september och söktävling 14 okt. Lydnadsträningarna på onsdagar har startat och
är mycket väl besökta.

§ 6 Nästa möte
Nästa möte är måndagen den 2a oktober kl19.00

§ 7 Avslutning
Ordförande förklarade mötet avslutat

Agneta Lundström Ordförande

Justerare Johanna Derevall

Protokollförare Ylva Lidblom

Justerare Karin Larsson

