Solna-Sundbybergs Brukshundklubb

Protokoll vårmöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb
Klubbstugan Solna söndag den 22 maj 2022 kl. 13.00

§ 1 Mötets öppnande
Lokalklubbsordförande Agneta Lundström hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§ 2 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 15 röstberättigade medlemmar (Bilaga 1).
§ 3 Val av mötesordförande
Agneta Lundström valdes till mötesordförande.
§ 4 Anmälan av mötessekreterare
Marianne Ahlex utsågs till mötessekreterare.
§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera
protokollet
Pia Johansson och Staffan Nordin 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 vårmötet har blivit stadgeenligt utlyst
Mötet konstaterade att vårmötet blivit stadgeenligt utlyst.
§ 8 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.
§ 9 Val av medlemmar till valberedningen
Mötet beslutade att utse Monica Sjödén till sammankallande för valberedningen, nyval 2 år och
Hanna Wahlberg till ledamot, nyval 1 år.
§ 10 Ekonomisk rapport
För närvarande finns 96 972 kronor på plusgirokontot och 167 196 kronor på sparkontot. Pengar
väntas från Studiefrämjande från vårens kurser, ca 180 000 kronor. Klubben har för närvarande 651
betalande medlemmar. På grund av ökat elpris har elkostnaden ökat 10 000 kr jämfört med
föregående år.
§ 11 Rapporter från sektorer, kommitté och arbetsgrupper.
HUS: Under våren har 16 kurser och en temakväll anordnats. En temakväll med spår är planerad till
den 30 maj. Öppen träning på onsdagar 18.30 som inte är en kurs utan syftar till att lära känna
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varandra och hundarna. Det finns planvärdar, men inte instruktörer. Spår har egna träningsgrupper.
Färdiga instruktörer är Tina Lilja (SBK), Helen Nylander (Hoopers) och Andrea Brönnegård (agility).
TÄS: En tävling i appellspår och en i startklass lydnad har genomförts. Ett BH-prov för IGP planeras till
hösten, liksom lydnad alla klasser och lägre och högre elit spår.
RUS: En ansvarig för sektorn sökes och det finns några namn på gång. Två MH är inplanerade till i
höst.
TJHS: Vilande för närvarande.
Rally: Kurs och öppen träning pågår.
Agis: Kurser och öppen träning pågår. De gamla hindren har fått en ansiktslyftning och är nu
tävlingsmässiga. Nyinköpta hindren finns förvarade.
IGP/BSL: - .
NW: Två kurser planeras till hösten, en fortsättningskurs och en kurs i specialsök.
PUK: Städdagen den 22 maj lockade 14 deltagare som jobbade hårt i det fina vädret. Det finns behov
av gräsklippning av alla planer men inget datum för detta är bestämt.
§ 12 Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål
En digital föreläsning av Eva Solstrand den 2 juni ”Stark och skadefri hund” anordnas i samarbete
med Boxerklubben ÖLO. Anmälan till styrelsen för att få inloggningsuppgifter till onlineföreläsningen.
§ 13. Övriga frågor för diskussion
Inga övriga frågor för diskussion.
§ 14 Mötets avslutande
Agneta Lundström förklarade mötet avslutat.
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