Solna-Sundbybergs Brukshundklubb
Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs Brukshundklubb
Utbildningslokalen Solna torsdag den 5 oktober 2022 kl. 18.30.

Meddelat förhinder: Tina Lilja, Malin Bergh, Eva Löfbom, Katharina Isac Ångström-Isacsson
Närvarande: Agneta Lundström, Annika Jansson, Marianne Ahlex, Monica Beijer
§ 1 Mötets öppnande
Agneta Lundström utsågs till mötesordförande och förklarade mötet öppnat. Monica Beijer utsågs
till mötessekreterare och Annika Jansson till justerare.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3 Föregående protokoll
Protokollet från förra mötet gicks igenom.
§ 4 Skrivelser
Inkommande:
• SLU student skickat enkätförfrågan ang Agility skador. Vidarebefordrat till Marianne för
delgivning i Agility gruppen.
Utgående:
• § 5 Ekonomiska rapport
•
•
•

Per den 30/9 har klubben följande ekonomiska status: PlusGiro: 145.003,85kr. Sparkonto:
197.196,17 kr. Inväntar redovisning från Studiefrämjandet på höstens kurser, 123.350,00kr.
Elkostnaden 56748,00kr.
Ekonomiska beslut under styrelsemötet
o Beslut:
Belopp:
Ekonomiska beslut mellan styrelsemötet (AU eller i styrelsens Facebook-grupp)
o Beslut: Inköp av LED lampor till slingan
o Belopp: ca 2000kr

§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer
•
•

•
•
•
•
•

•

HUS (Monica): Kurserna för hösten avslutade. En medlem går SBK instruktörsutbildning i höst
och en kommer att gå till våren -23.
TÄS (Annika): Inbjudan till fysiskt möte från DTÄS DEN 1/12 KL 19.00.Tävlingsledarutbildning i
Bruks. Styrelsen rekommenderar Terese Hartvig.
Tävlingsledarutbildning Lydnad, en medlem intresserad att gå.
SÖK tävlingen den 15/10 har 11 anmälda.
RUS (?): Kajsa som ny ansvarig har gjort ett bra jobb, bla i samband med MH
TJHS (?): Ingen aktivitet
IGP/BSL (Agneta): Provledarutbildning med tre deltagare i höst. Behövs nya skul då de går
sönder. Synkning mellan IGP träning och andra aktiviteter behövs då IGP kan behöva skjuta på
sina träningar.
Rally (Monica): Kursen avslutad. Öppenträningarna fortsätter några veckor till.
Agis (Marianne): Kurserna avslutade. Öppenträningarna fortsätter på tisdagar och några från
kurserna har skapat en träningsgrupp som kör på torsdagar. Diskussion ang uppbundna hundar
som skäller.
NWS (?): Ingen aktivitet.

•

PUK (styrelsen): Nya lampor till slingan. Under våren ska bla gamla klubbstugan städas och
rensas ur. I höst ska nya tätningslister sättas runt fönster, utifrån behov. Extra styrelsemöte
innan årsskiftet för att ta fram en långsiktig plan för bla yttre underhåll.

§ 7 Övriga frågor
a) Samarbete med ÖLO (Malin). Översikt/genomgång av nuvarande avtal.
b) Beslutade om vägdag den 13/11 kl.11.00
c) Utskick av medlemsbrev, bla info om hur vi sparar på el och följer utvecklingen. Agneta
ansvarar.
d) Ska lägga in våra sponsorer på hemsidan. Hund & Katt, Agria, Hundpoolen, Hööks.
e) Marianne kommer att arbeta med listan på sk medlemmar som inte har förnyat sitt
medlemskap. I det nya systemet så faller man inte ur medlemsregistret om man låter bli att
betala. Man måste aktivt gå ur genom att meddela SBK. Det innebär att vi har missvisande
medlemsantal. Marianne kommer att få en lista från Monica och sedan ta kontakt.
Förhoppningsvis får vi de som aktiverar sitt medlemskap. Och att övriga kontaktar SBK så att
vi får en mera korrekt lista på aktiva medlemmar.
§ 8 Nästa möte
Styrelsen sammanträder nästa gång den 2 november 2022
§ 9 Mötets avslutande
Agneta förklarade mötet avslutat.
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Protokollförare

