Solna-Sundbybergs Brukshundklubb

Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb
Lektionssalen Solna torsdag den 5 augusti 2019 kl. 18.30
Närvarande: Monica Beijer, Annika Jansson, Karin Larsson, Eva Löfbom, Hannah Öster samt Sören
Stegius.
Frånvarande: Agneta Lundström, Barbro Friberg, Maria Karlsson och Ylva Lidblom.

§ 1 Mötets öppnande
Monica Beijer utsågs till ordförande och förklarade mötet öppnat. Eva Löfbom utsågs till
mötessekreterare och Karin Larsson till justerare.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3 Föregående protokoll
Protokollet från förra mötet kunde inte justeras.
§ 4 Skrivelser
Inkommande brev
• Stockholmsdistriktet: Förfrågan om att använda plan 3 för SM-träning i bruks den 11 augusti.
Styrelsen har beslutat att upplåta plan 3.
• Patrick Aronsson: Förfrågan om att hyra plan 4 för IGP-kurs och träning ett antal dagar under
sommaren. Styrelsen har beslutat att hyra ut plan 4.
• Anna Lindstedt: Meddelat styrelsen om att hon avsäger sig ansvaret för HUS-sektorn och inte
kommer att ansvara för planeringen inför våren. Anna avsäger sig också ansvaret för
hemsida och kalender och hanterar bara HUS-information under hösten.
Utgående brev
• Stockholmsdistriktet: Besked om beslut om upplåtande av plan 3 den 11 augusti.
§ 5 Ekonomisk rapport
För närvarande finns 134 897 kr på klubbens plusgirokonto och 57 196 kr på sparkontot. Ekonomin
ser bra ut men elkostnaden är hög så Annika och Lotta ska titta närmare på det.
§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer
Kontaktpersonerna i styrelsen anges i parentes.
•
•
•
•
•

HUS (Karin): Eftersom Anna Lindstedt har avsagt sig ansvaret för sektorn inför vårens
planering behöver en ny ansvarig hittas. Höstens kurser ligger ute och börjar tillsättas. Sören
kommer att kontakta Anna L i sin roll som sammankallade i valberedningen.
TÄS (Ylva): I höst kommer tävlingar att anordnas i lydnad, appellspår och sök. TÄS frågar efter
möjligheten att hitta en sponsoransvarig för att avlasta sektorn. Möjligheten till mark för
appellspår behöver undersökas vilket Hannah och Annika åtar sig att göra.
RUS (Vilande): Inget nytt.
TJHS (Barbro): Inget nytt.
IGP/BSL (Agneta): Planerna hyrs ut för träning.
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Rally (Monica): Öppen träning pågår i augusti och september. Monica kommer att vara med
på Djurens dag på Solvalla i augusti. Synpunkter på regelrevideringen har lämnats och
Monica och Veronica kommer att träffa distriktet för att diskutera kring detta.
Agis (Hannah): Sommaragility har genomförts. Den nybörjarkurs och den fortsättningskurs
som lagts ut är fullsatta. Kursavgiften som skulle vara 1 600 kronor lades felaktigt upp som
1 300 kronor. HUS har åtagit sig att kompensera för mellanskillnaden vilket styrelsen
tillstyrkte.
PUK (Monica): Under sommaren har hel del arbeten gjorts: Ny belysning i klubbstugan,
proppskåpet har ersatt med jordfelsbrytare, ett tillfälligt avloppsrör har monterats, potthålen
i vägen är fyllda, nya steg har monterats på hindret på plan 3, nedfallet träd på plan 1 har
sågats upp, halverade stolar har satts upp som blomhållare, staket vid klubbstugan har
målats och två fönster som krossades vid inbrott har lagats. Klubben har fått bord och stolar
som monteras. Sören föreslog att det skulle grävas vid avloppsröret vilket styrelsen
beslutade att godkänna. Gräsklipparen har lämnats in på service och Annika driver på
reparatören. Monica och Sören kommer att fundera över en serviceplan för gräsklippare
mm.

§ 7 Övriga frågor
a) Uppsnyggning av klubbstugan diskuterades. Beslutade att väggarna ska målas om. Annika och
Karin ska återkomma med förslag på färger. Eventuellt kommer interiören i övrigt också att ses
över, t.ex. gardiner, dukar och överdrag.
b) Container och lås: Sören har tittat på Värmdös lösning och även haft kontakt med den som
utförde låsanordningen. Om vi väljer denna lösning kommer vinterförvaringen av agilityhindren
att behöva lösas.
c) Översyn av principer för statuter: Monica återrapporterade om pågående arbete. Frågan gällde
först lydnad men Monica föreslår att översynen gäller samtliga tävlingsgrenar även om det blir
mer omfattande och tar mer tid.
d) Behovet av riktlinjer kring hur lokaler och planer används på bästa sätt i samband med kurser
och vid uthyrning behöver diskuteras vilket planeras till nästa styrelsemöte.
e) Förslag om kurser för nya och gamla funktionärer kom upp. Sören kan ge kortkurs i HLR på
höstmötet. Diskussionen fortsätter nästa styrelsemöte.
f) Beslutade att anordna en kräftskiva lördagen den 31 augusti kl. 18. Information sprids via
hemsidan, SoSu:s Facebook-grupp och genom bokning i kalendern. Hannah och Karin tar
huvudansvaret för planeringen.
§ 8 Nästa möte
Styrelsen sammanträder nästa gång måndagen den 2 september 2019 kl. 18.30.
§ 9 Mötets avslutande
Monica Beijer förklarade mötet avslutat.
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