Solna-Sundbybergs Brukshundklubb
Protokoll höstmöte Solna-Sundbybergs Brukshundklubb
Klubbstugan Solna den 27 oktober 2021 kl. 18.30

§ 1 Mötets öppnande
Lokalklubbsordförande Agneta Lundström hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§ 2 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 14 röstberättigade medlemmar (Bilaga 1).
§ 3 Val av mötesordförande
Agneta Lundström valdes till mötesordförande.
§ 4 Val av mötessekreterare
Monica Beijer utsågs till mötessekreterare.
§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera
protokollet
Malin Bergh och Helena Taxell 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 höstmötet blivit stadgeenligt utlyst.
§ 8 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.
§ 9 Val av medlemmar till valberedningen
Inga kandidater till valberedningen. Hänförs till kommande möte.
§ 10 Ekonomisk rapport
Monica Beijer redogjorde för klubbens ekonomi för perioden 210101--210930.
Klubbens ekonomi är fortsatt god.
På sparkontot : 97.196,17
På PlusGirokontot:159.372,48
Ur resultatrapport och balansräkning för perioden lyftes fram de större och väsentliga delarna i
klubbens ekonomi.
De största intäkterna kommer från kursverksamheten samt medlemsavgifterna. De största
kostnaderna återfinns på arrende och el sidan.
Under hösten har klubben inlett ett samarbete med Studiefrämjandet som administrerar en del av
kursverksamheten. Det innebär att de bla samlar in kursavgifterna och gör en kvartalsutbetalning
till klubben. Jmf med våren och tidigare år så släpar intäktsrapporten något i tiden.
Medlemsantalet har per 21-10-15 ökat med 66 medlemmar under året.
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§ 11 Rapporter från sektorer, kommitté och arbetsgrupper.
HUS: HUS har hittills i år anordnat 36 kurser med ca 220 deltagare. HUS har jobbat med att bredda
utbudet för att locka både nya och gamla medlemmar. Samarbetet med Studiefrämjandet har
fungerat tillfredsställande. Instruktörsmiddag har avnjutits och nytt möte inbokat för att kika på
kommande år. Nytt för i år att vi haft en Hooperskurs samt Balansbollskurser. Två medlemmar går
SBK instruktörsutbildning i höst.
TÄS: Vi saknas TÄS ansvariga. Malin Bergh och Annika Jansson har tillfälligt tagit ansvar för TÄS så
att verksamheten kan drivas vidare. Klubben har haft SÖK, Spår och lydnadstävlingar. HUSA Skog AB
har beslutat att inte upplåta mark för spårtävlingar vilket innebär att vi fn inte har mark till
spårtävlingar. Våra eldsjälar, Toni och Listbeth, har aviserat att de inte kommer att kunna vara
tävlingsledare etc framöver. Vi behöver att nya krafter hjälper till.
RUS: Ett MH har genomförts samt två planeras nästa år.Det är brist på funktionärer så intresserade
får gärna ta kontakt med sektorn.
TJHS: Verksamheten ligger nere just nu.
Rally: En nybörjarkurs har anordnats och öppen träning genomfördes under hösten. Nordiska
Mästerskap hålls under nov i Stockholm. Veronica Hûbner representerar klubben i det arbetet samt
som deltagare.
Agis: Fem kurser och Öppen träning har genomförts. Klubbtävling i oktober. En medlem går
instruktörsutbildning, A1. Renovering av hinder ligger i planeringen.
IGP/BSL: Det har hållits öppen träning hela året och sektorn siktar på en tävling nästa år samt två
behöringhetsprov. Nya skul behöver byggas.
NW: Sju kurser har genomförts.
PUK: Skyltar ang parkeringenstillstånd har satts upp, nytt golv är inlagt i klubbstugan och ny
belysning på plan 4. Sly är rensad,framförallt mellan plan 1 och parkeringen. Normal skötsel utförd.
§ 12 Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål
Arbetet med att säkerställa att vi har ett brett utbud aktiviteter som attraherar olika
intresseinriktningar fortsätter. Markeringsträning, specialsök. Utveckla hemsidan.
§ 13. Övriga frågor för diskussion
Förslag att hantera administrationen av Träningstävlingarna på onsdagar via hemsidan. Skotträning
på klubben diskuterades och styrelsen kommer att se över den delen samt göra en översyn för att
tydliggöra när och hur olika aktiviteter kan utföras på klubben.
§ 14 Mötets avslutande
Agneta Lundström förklarade mötet avslutat.
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