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Protokoll vårmöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb 
Klubbstugan söndag den 22 april 2018 kl. 13 

 

§ 1. Mötets öppnande 
Vice lokalklubbsordförande Nanette Segerlund hälsade de närvarande välkomna 
och förklarade mötet öppnat. 

   
§ 2. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 14 röstberättigade medlemmar (Bilaga 1).  
 
§ 3. Val av mötesordförande 

Nanette Segerlund valdes till mötesordförande.  
 

§ 4. Val av mötessekreterare 
Eva Löfbom valdes till mötessekreterare. 
 

§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden 
ska justera protokollet 
Ann Carlson och Hanna Persson valdes till justerare. 

 
§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i 

stadgarna 
En 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 

Dagordning fastställdes. 
  
§ 9. Ekonomisk information 

Nanette Segerlund meddelade att det finns 146 864,72 kronor på plusgirokontot 
och 57 196,17 kronor på sparkontot. 

  
§ 10. Val av valberedning, uppskjutet val från årsmötet 

Vårmötet beslutade att till valberedning utse: 
Desirée Wilhelmson ordinarie   fyllnadsval  2 år 
Sylvia Axell  sammankallande omval 1 år 
Vakant  ordinarie  nyval 2 år 
Den vakanta platsen ska tillsättas på höstmötet. 
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§ 11. Rapporter från sektorer, kommitté och arbetsgrupper. 
 

HUS:  

 Över 90 personer kommer att ha deltagit i vårens kurser, från valpkurser till 
Noseworkkurser. Nanette Segerlund har genomgått grundutbildning till 
instruktör. 

 
TÄS:  

 En Nose work-tävling och en appelltävling i spår har anordnats. TÄS är 
mycket nöjda med de nya spårmarkerna och hoppas på att kunna använda 
dem till både en vår- och hösttävling nästa år.  

 Skott och träningstävlingarna kom igång den 4 april, något försenat pga. att 
snön låg kvar så länge. De kommer att pågå varje onsdag kl. 18 t.o.m. 23 maj. 

 En träningstävling kommer att anordnas lördag den 5 maj. 

 Planerade tävlingar för 2018: Den 28 april högre spår, den 11 juni 
lydnadklass 1 och 3, den 12 juni lydnad startklass och klass 2, 19 augusti 
rallylydnad nybörjarklass 2 starter, den 16 september lydnad startklass-klass 
3 och den 13 oktober sök lägre–elit 

 Förslag om öppenträning för alla sorters hundträning. 
 
RUS:  

 Ett antal MH kommer att anordnas i år. 
 
TJHS:  

 Ingen information. 
 
Rally:  

 Öppen träning pågår. 
 
AGIS:  

 Det pågår verksamhet inom området men det finns ingen ansvarig vilket 
vore önskvärt. 

 Vårmötet föreslog att styrelsen ska ta ansvar för att agilityhindren förvaras 
på sådant sätt under vintern så att de håller längre eftersom det inte finns 
någon aktiv sektor som kan göra det. Sören Stegius kan hjälpa till med att 
ställa undan hindren. 

 
IPO/BSL:  

 Ingen information. 
 
PUK:  

 Sommarförvaring av gräsklipparen diskuterades. Mötet beslutade att 
styrelsen ska prata med Gunnar Bergman och höra om han kan kontakta 
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Värmdö SBK för att höra hur de har gjort med förstärkt lås till sin 
containerförvaring och se om vi kan göra en liknande lösning. 

 Vägens underhåll diskuterades. Mötet gav styrelsen i uppdrag att ta in 
förslag och offerter på hur vägens tillstånd kan förbättras (rivning, 
markarbete, dikning) och att fatta beslut där kostnaden balanseras mot 
uppnådd kvalitet. Sören Stegius kommer att bistå PUK med sin kunskap om 
vägarbeten. 

 Användningen av klubbens speglar diskuterades. För att ha dem permanent 
på planerna behövs förmodligen bygglov. En annan möjlighet är att 
montera dem på en husvägg. Staffan Nordin åtog sig att prata med Asser 
Grönros om att de sätter upp speglarna på en husvägg. 

 Önskemål om att saker som finns i klubbhuset som inte tillhör klubben skall 
tas bort framfördes. 

 
§ 12. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål 

 Nanette Segerlund berättade att styrelsen avser att uppmärksamma att 
SBK fyller 100 år den 30 maj med tårta, lättsamma lektävlingar och 
historik kring klubben från Staffan Nordin. Styrelsen har också diskuterat 
att anordna ett läger under hösten eller nästa år. Målet att få fler 
medlemmar diskuterades liksom olika sätt att få fler aktiva medlemmar på 
klubben. 

 
§ 13. Övriga frågor för diskussion 

 Anna Lindstedt menar att utbildningslokalerna är undermåliga och föreslog 
att det ska byggas upp en fond för att på sikt kunna ersätta den gamla 
klubbstugan med en ny lokal för kurser mm. Kostnaden bedöms kunna vara 
rimlig. 

 Nanette Segerlund berättade att den nya dataskyddsförordningen, GDPR, 
kommer att beröra klubben och sektorerna. Nanette återkommer med 
mer information om detta. 

 
§ 14. Mötets avslutande 

 Nanette Segerlund förklarade vårmötet för avslutat. 
 
 
Vid protokollet   Mötesordförande 
 
------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Eva Löfbom   Nanette Segerlund 
 
Justeras   Justeras 
 
------------------------------------------- ------------------------------------------- 
Ann Carlson   Hanna Persson 


