Solna-Sundbybergs Brukshundklubb

Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb
Klubbstugan/Teams Solna onsdag den 3 mars 2021 kl. 18.30
Närvarande: Agneta Lundström, Monica Beijer, Annika Jansson, Tina Lilja, Eva Löfbom, Helen
Nylander, Maria Pettersson och Hannah Öster
Frånvarande: Malin Bergh
§ 1 Mötets öppnande
Agneta Lundström utsågs till ordförande och förklarade mötet öppnat. Eva Löfbom utsågs till
mötessekreterare och Monica Beijer till justerare.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3 Föregående protokoll
Protokollet från förra mötet gicks igenom.
§ 4 Skrivelser
Inkommande
• Inbjudan till möte om skärpta villkor och framtida samarbete mellan Studiefrämjandet och
hundklubbarna.
Utgående
• Kontakt med Solna kommun angående parkeringen.
§ 5 Ekonomisk rapport
För närvarande finns 220 908,75 kr på klubbens plusgirokonto och 97 196,17 kr på sparkontot. Det
ekonomiska läget ser bra ut. De beslut som fattas mellan styrelsemöten behöver dokumenteras
bättre och ska fortsättningsvis föras in i efterföljande styrelseprotokoll.
§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer
Kontaktpersonerna för styrelsen anges i parentes.
•

•
•
•
•
•
•

HUS (Monica): Ett antal kurser är på gång och planering för fler kurser pågår. Några nya
kurser är på gång, bl.a. i nosework. Bokningssystem för kurser diskuterades. Beslutade att
arbeta för att testa systemet. Monica har gått en kurs som Studiefrämjande haft kring
samarbete med hundklubbar och det finns en del frågetecken kring balansen mellan krav på
klubben och den nytta vi har. Enskild träning diskuterades.
TÄS (Maria): Arbetet med att hitta en ny ansvarig för TÄS fortgår. Beslutade att skicka ut en
förfrågan till medlemmarna. Skotträningen kommer att starta i vår, men det är oklart kring
tävlingsträningen.
RUS (Tina): Svårigheten att finna testledare diskuterades.
TJHS (Helen): Vilande.
IGP/BSL (Agneta): Torsdagsträningarna startar nästa vecka.
Rally (Monica): Inget nytt.
Agis (Hannah): Inget nytt.
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Nosework (Helen): Inget nytt.
Brukskommittén: Vinteruppehåll.
PUK (styrelsen): Monica har lagat småhålen i gamla klubblokalen. Toaletten och golvet i
klubbstugan diskuterades.

§ 7 Övriga frågor
a) Vägen: Vägen ser ok ut för tillfället. Men det är bra att laga små hål innan de blivit större.
Beslutade att beställa mer grus.
§ 8 Nästa möte
Styrelsen sammanträder nästa gång onsdagen den 7 april 2021 kl. 18.30.
§ 9 Mötets avslutande
Agneta förklarade mötet avslutat.
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