Solna-Sundbybergs Brukshundklubb

Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb
ÖLO:s lokal Solna onsdag den 7 september 2022 kl. 18.30
Närvarande: Agneta Lundström, Marianne Ahlex, Monica Beijer, Annika Jansson och Eva Löfbom.
Frånvarande: Malin Bergh, Katharina Isac Ångström-Isacsson och Tina Lilja
§ 1 Mötets öppnande
Agneta Lundström utsågs till mötesordförande 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
• Realgymnasiet Sundbyberg, Marie Edbom: Förfrågan om samarbete och få ta del av
träningsanläggning.
• Stockholms Rävjägare: Förfrågan om att få parkera bilar på vår parkering
• Reducta: Erbjudande om att prova Styrelseportalen kostnadsfritt 30 dagar.
Utgående
• Realgymnasiet Sundbyberg, Marie Edbom: Kontakt har tagits för att diskutera vidare.
• Stockholms Rävjägare: Meddelat att det är ok att parkera bilar på vår parkering under
förutsättning att de först kollar att vi inte har någon större aktivitet inplanerad.
• Reducta: Tackar nej till erbjudande om att prova Styrelseportalen.
§ 5 Ekonomisk rapport
För närvarande finns 163 987,70 kronor på klubbens plusgirokonto och 197 196,17 kronor på
sparkontot. Tidigare medlemmar som inte förlänger sitt medlemskap måste meddela detta till SBK
för att de ska tas bort från medlemsregistret. Många gör inte detta vilket innebär att
medlemsregistret överskattar det faktiska antalet medlemmar. Problemet har påtalats för SBK.
•
•

Beslut under styrelsemötet
o Beslut: Inget.
Belopp: Beslut mellan styrelsemötet (AU eller i styrelsens Facebook-grupp)
o Beslut: Inget.
Belopp: Beslutat av: -

§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer
Kontaktpersonerna för styrelsen anges i parentes.
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•
•
•
•
•
•
•

HUS (Monica): Eventuellt kommer en draghundskurs att anordnas. MH-föreläsningen med
Veronica Nilsson var uppskattad. Ett förslag på figurantutbildning i MH/BPH ska tas fram.
TÄS (styrelsen): Distriktet inkommit med två intresseanmälningar: 1) domarutbildning för
bruks och lydnad och 2) tävlingsledarutbildning (B) bruks. Inför lydnadstävlingen den 24
september är det klart med tävlingsledare, men arbetet med tävlingsledare till klass 2 och 3
pågår fortfarande.
RUS (styrelsen): MH har anordnats i helgen.
TJHS (styrelsen): Vilande.
IGP/BSL (Agneta): Öppen träning pågår. Tävlingen den 18 september är full.
Rally (Monica): Kurs och öppen träning pågår.
Agis (Marianne): Kurs och öppen träning pågår. Marianne kommer att läsa mejlen till Agis.
Nosework (Agneta): En tävling i specialsök planeras.
PUK (styrelsen): Slang till kranen ska testas. Gräsklipparna är lagade. På agilityplanen är
däcket lagat och vippen hela. Vippen skulle behöva ordnas till ytterligare.

§ 7 Övriga frågor
a) ÖLO: Har haft läger och anordnat två MH.
b) Höstmötet den 1 oktober kl. 12: Kallelse har skickats ut och dagordningen ska skickas ut en
vecka innan mötet.
c) Vi har ett elavtal med rörligt pris. De höga elpriserna kräver anpassningar. Olika sätt att
minska elförbrukningen diskuterades. Värmen i kansliet och undervisningslokalen kan
stängas av, värmen i klubbstugan kan behöva sänkas. Ljusslingan har gammal typ av lampor
och skulle kunna bytas ut. Begränsningar i belysningen av plan 2 och 3 kan behövas.
d) Användningen av planerna diskuterades. Är planen inte bokad får man dela på utrymmet.
Men det finns behov av att visa hänsyn gentemot varandra, t.ex. att ta kontakt med personer
som redan är på planen innan man går in. För att tydliggöra det ska skyltar sättas upp som
informerar om detta. En skylt sätts upp vid ingången från stigen till agilityplanen.
e) Hemsidan: I väntan på att vi använder mallen för SBK ska sidor uppdateras och vissa tas bort
tills vidare.
§ 8 Nästa möte
Styrelsen sammanträder nästa gång onsdagen den 5 oktober 2022 kl. 18.30.
§ 9 Mötets avslutande
Agneta förklarade mötet avslutat.
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