
Protokoll Solna-Sundbybergs Brukshundklubb 

Styrelsemöte 2020-05-04

Plats: Klubbstugan och telefonkonferens

Deltagare: Agneta Lundström, Monica Beijer, Annika Jansson, Malin Bergh, Helen Nylander, Maria
Pettersson

Meddelat förhinder: Tina Lilja, Eva Löfbom, Hannah Öster

1. Mötets öppnande
Helen utsågs att vara mötessekreterare. Maria utsågs att justera dagens protokoll. 

2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes. 

3. Föregående mötes protokoll
a) To do-lista bordläggs till kommande möte.
b) Stegen på plan 4. Saknar återkoppling om uppdraget gått vidare till Staffan Nordin.
c) Amanda Fisher har presenterat en plan för vad Brukskommittén har erbjuda i öppenträning 

för Agneta. Hon har befogenhet att starta upp direkt. 
d) Städ- och vägdag: 3 maj genomförd 
e) Medlemsmöte: 17 maj inställd. Monica uppdaterar på hemsidan och facebooksidan.
f) Avtal med Boxerklubben Östra är ett SBK standardavtal samt bilaga med våra 

överenskomna förhållningsregler.  Malin, Helen, Agneta och ytterligare person från 
boxerklubben tar fram förhållningsregler i bilaga. Malin kommer vara kontaktperson från 
styrelsen mot Boxerklubben. Möte ej bokat ännu.

g) Stormen rev det nya skyddet (skul) på plan 3. Onödigt att bygga fast, förslag solskydd till 
camping i tyg.

h) Prispallen behöver lagas.

4. Skrivelser
Inkommen skrivelse från medlem angående skottträning på dagtid. Agneta har svarat. Skott kan 
förekomma 12-15 måndag till torsdag under väktarträning. 

5. Ekonomisk rapport
Plusgirokontot: 167.877:72  Sparkonto: 97.196:17 
Genomgång av resultaträkning och budget. Annika ska be Lotta att lägga in budgeten i 
ekonomisystemet så att man enklare kan följa hur vi ligger till. Ordentlig genomgång budget vs 
utfall vid nästa möte.

6. Rapporter från sektorer och kommittéer
Kontaktperson i styrelsen inom parentes
HUS (Monica): flera medlemmar har hört av sig om att de vill hjälpa till på klubben vilket är 
mycket positivt. Vi behöver ha ett instruktörsmöte alternativt enkät för att se vilka instruktörer som 
vill hålla kurs under hösten. 
TÄS (Maria): Undersöker om vi kan komma igång med onsdagträningstävlingarna.  
RUS (styrelsen): vilande
TJHS (Helen): Inget att rapportera
IGP/BSL (Agneta): har rensat sly så att platsen vid plan 4 går att använda. 
Rally (Monica): Två kurser avslutade. Tre möten ang regelrevideringen. Sverige fick uppdrag att 
genomföra NM i Rally i dec 2020. Projektorganisation tillsatt där Veronica Hübner ingår. Pga 



Corona så har NM ställts in. Ett distriktsmöte genomfört med deltagare Veronica H och Monica B. 
Ingen planerad öppenträning fn. 
NWS (Helen):  ny kurs börjar i maj.
Agis ( Hannah): behöver gå igenom hinderparken för att se vad som går att lagas och vad som 
behöver kompletteras med nytt. Behöver rensa sly på ovansidan och mot skogen vid plan 2 för att 
kunna utnyttja hela planen. 
Brukskommittén (Agneta): verksamhet inte igång ännu
ÖBK (Malin): verksamhet inte igång ännu
PUK (Styrelsen): Monica presenterade en lösning på lås till gräsklippare i kontainer. Godkändes att 
gå vidare med.  Stegen på plan 4 är inventerad, vinkelslip behövs för att få bort trasigt steg.  

7. Övriga frågor
a) För de som inte kommer åt dropbox ännu tar med telefon/dator till nästa möte för

inloggning.
b) Nytt staket eller nät behöver sättas upp runt agilityplanen, dock ej helt inhägnad då det kan

användas som rastgård. Ta fram alternativ inför beslut.

8. Nästa möte
1 juni kl 18:30 i klubbstugan eller via telefonkonferens.

9. Mötets avslutande
Agneta förklarade mötet avslutat.

____________________________ __________________________
Agneta Lundström Helen Nylander
Mötesordförande Protokollförare

____________________________
Maria Pettersson
Justerare
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