Solna-Sundbybergs Brukshundklubb

Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb
Klubbstugan Solna måndag den 3 september 2018 kl. 18.30
Närvarande: Agneta Lundström, Monica Beijer, Barbro Friberg, Annika Jansson, Karin Larsson, Ylva
Lidblom, Eva Löfbom samt Nanette Segerlund.
Frånvarande: Karin Larsson, Ylva Lidblom samt Eva Sundin.

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Agneta förklarade mötet öppnat. Eva Löfbom utsågs till mötessekreterare och Nanette
Segerlund till justerare.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3 Föregående protokoll
Protokoll från augusti justerades.
§ 4 Skrivelser
Inkommande brev - inget.
Utgående brev - inget.
§ 5 Ekonomisk rapport
För närvarande finns 159 524 kr på klubbens plusgirokonto och 57 196 kr på sparkontot.
§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer
•
•
•
•
•
•
•
•

HUS: Inget.
TÄS: Lydnadstävling i alla klasser 16 september. Amanda Rebecka Bjelkelöv och Veronica
Hübner har tävlat i SM. Inbjudan till mötet för intresserade medlemmar har gått ut.
RUS: Inget.
TJHS: Inget.
IPO/BSL: Bollhängen har skaffats till skulen. Öppenträningen har varit välbesökt. Ett IPOskyddsläger med Jozef Adamuscin kommer att arrangeras sista helgen i september.
Rally: Inget.
Agis: Inbjudan till mötet med intresserade medlemmar har gått ut.
PUK: Trappan till ena utbildningslokalen har en glipa som behöver lagas. Beslutade att Sören
Stegius ska bygga altanen på baksidan av klubbstugan och att ersättningen blir netto 5 000
kronor. Städdagen ska främst ägnas åt slyröjning.

§ 7 Övriga frågor
a) Det som togs upp på planeringsdagen bör läggas in i en kalender där det framgår utsedda
ansvariga och ev. slutdatum.
b) Good will-tävlingen hinns inte med i år utan skjuts upp till 2019.
c) Rallylydnadskläder till SM är klart.
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d) Husessynslistan ska justeras av Agneta samt läggas till att vattenpumpen är trasig.
e) Sommarlägret diskuteras vidare när Karin och Ylva är klara med sin valpkurs.
f) Färg till utbildningslokalen har valts och ommålning kommer att ske när höstens utbildningar är
avklarade.
g) Information om städdag kl. 10-12 samt medlemsmöte kl 13 den 7 september har gått ut. Klubben
bjuder på smörgåsar innan medlemsmötet börjar kl. 13. Nanette skickar ut en kallelse och Eva
lägger in information i kalendern. Trappan till utbildningslokalen har en glipa som behöver
åtgärdas för det finns en risk att hundar trampar igenom där.
h) Beslutade att vi ska ta fram en åtgärdslista samt att gå igenom resultat- och balansräkning oftare
än idag.
i) Diskuterade kommentarer på FB – att det ibland kan vara lämpligare att ta synpunkter direkt
med varandra.
j) Belysningen på planerna är inte bra, och Agneta ska prata med Thomas om vi kan göra något åt
det.
k) Frågan om hur vi hanterar GDPR, att de som tävlar behöver godkänna fotografering och
publicering på hemsidan. Det vore önskvärt om SBK central hade en formulering kring detta och
som kunde användas vid registreringen på tävlingen.
l) Eva L ska göra en resultatmall som kan läggas upp på hemsidan och som medlemmar kan
använda, skriva ut och sätta upp på tavlan i klubbstugan.
§ 9 Nästa möte
Styrelsen sammanträder nästa gång måndagen den 1 oktober 2018 kl. 18.30.
§ 10 Mötets avslutande
Agneta förklarade mötet avslutat.
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