
 
 
 

Solna-Sundbybergs Brukshundklubb 
 

Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb                    
Klubbstugan Solna måndag den 8 januari 2018 kl. 18.30 

Närvarande: Agneta Lundström, Johanna Derevall, Karin Larsson, Ylva Lidblom, Eva Löfbom, Nanette 
Segerlund, Eva Sundin, Helene Wallskär. 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Agneta Lundström förklarade mötet öppnat. Eva Löfbom utsågs till mötessekreterare 
och Ylva Lidblom samt Nanette Segerlund till justerare 
 
§ 2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
 
§ 3 Föregående protokoll 

Alla tidigare protokoll finns upplagda på hemsidan. De protokoll som inte är underskrivna ännu tas 
med till nästa styrelsemöte. 
 
§ 4 Skrivelser 

Inkommande brev - inga.  
Utgående brev - inga. 
 
§ 5 Ekonomisk rapport 

Inget. 
 
§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer 

• RUS: Sektorn planerar att anordna ett MH maj 2018. 

• HUS: Nosework-kurser kommer att hållas i klubbstugan under våren. Information om datum och 
tider ska finnas på klubbens hemsida eftersom klubbstugan inte är fullt tillgänglig för övriga 
medlemmar dessa tider. 

• PUK:  
o Vägen: Den planerade lagningen av vägen den 7 januari fick ställas in då vädret var för 

kallt för att det skulle fungera. Informationen om lades ut på klubbens Facebook-sida 
med relativt kort varsel vilket troligen bidrog till att endast sex personer dök upp. Till 
nästa tillfälle ska informationen läggas ut tidigare och även mejlas ut med hopp om 
större uppslutning. 

o Ove Enryd har fixat så att traktorn fungerar.       
o Agneta och Staffan Nordin har pratat med Råsta gård om möjligheten att kunna ta över 

deras gamla traktor när de har köpt en ny traktor. 
o En pirra som ska göra det lättare att ta sopor från stugan till soptunnan har köpts till 

klubben av Agneta. 
o Soporna har inte hämtats på några veckor. Agneta har ringt sophämtaren. 
o Några sopsäckar som blev kvar efter senaste arbetsdagen har forslats bort. Inför 

kommande arbetsdagar ska vi se till att sopsäckar forslas bort samma dag. 
o Det läcker in vatten på toaletten, möjligen från taket. Det behöver ses till snarast men 

reparation kan om inte förr utföras nästa arbetsdag. 
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§ 7 Inför årsmötet 22 februari 

Agneta och Nanette håller ihop förberedelserna med årsberättelsen. Underlaget ska skickas ut senast 
8 februari. 
  

• Nanette åtog sig att ställa samman alla delar till ett dokument och ska mejla ut vem som är 
ansvarig för olika delar. Underlag skickas till Nanettes jobbmejl. 

• Årsberättelsen: Nanette lägger ut förra årets årsberättelse på styrelsens sida. 
Verksamhetsberättelser från sektorerna måste  

• Budget: Eva S gör upp en budget för klubben. Från sektorerna behöver hon till det bara deras 
totaler. Budget för TÄS har kommit in.  

• Förslag till mötesordförande är Anna Ahlgren som gjorde ett mycket bra arbete förra året. 
Agneta tillfrågar henne.      

• Kaffe mm: Eva S köper kaffe och annan dryck. Johanna och Agneta ordnar med fikabröd. 

• På årsmötet ska styrelsen informera om den enkät om vad medlemmar kan och vill bidra med 
som kommer att skickas ut under året. 

• Vision för 2018: Frågan om hur man får igång träningsgrupper diskuterades, och styrelsen avser 
att jobba vidare med det.  
 

Beslut: Styrelse vill i år särskilt uppmärksamma personer om gjort särskilt stora insatser för klubbens 
fysiska miljö och kommer att överlämna presentkort dessa.  
 
§ 8 Övriga frågor 

Det finns arbetsbeskrivningar för ledamöter men det är oklart var de finns. De behöver letas fram för 
att underlätta nästa styrelses arbete.  
 
I Dropbox ska det finnas kopior på viktiga dokument för styrelse men i dagsläget finns stora luckor. 
 
Nyckeln till RUS-boden som Johanna behöver finns hos Stefan Björkman.  
 
§ 9 Nästa möte 

Styrelsen sammanträder nästa gång måndagen den 5 februari 2018 kl. 18.30. Eva S meddelade att 
hon inte kommer att kunna närvara men att hon skickar underlag inför mötet. 

 
§ 10 Mötets avslutande 

Agneta förklarade mötet avslutat. 
 
 
........................................................   .......................................................... 
Agneta Lundström    Eva Löfbom 
Mötesordförande    Protokollförare 
 
     
........................................................   .......................................................... 
Nanette Segerlund   Ylva Lidbom 
Justerare     Justerare 


