
 
 
 

Solna-Sundbybergs Brukshundklubb 
 

Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb                     
Klubbstugan Solna onsdag den 28 april 2022 kl. 18.30 

Närvarande: Agneta Lundström, Marianne Ahlex (telefon), Monica Beijer, Malin Bergh, Annika 
Jansson, Eva Löfbom samt Katharina Isac Ångström-Isacsson.  
Frånvarande: Tina Lilja 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Agneta Lundström utsågs till mötesordförande och förklarade mötet öppnat. Eva Löfbom utsågs till 
mötessekreterare och Katharina Isac Ångström-Isacsson till justerare. 
 
§ 2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes.  
 
§ 3 Föregående protokoll 

Protokollet från förra mötet gicks igenom. 
 
§ 4 Skrivelser 

Inkommande  

• Sundbybergs Stigcyklister: Hästtransport parkeras så att den står i vägen för cyklisterna.  

• Sopbolaget: Reklamation pga. utebliven sophämtning. 
Utgående 

• Sundbybergs Stigcyklister: Hänvisning till Vasakronan maa klagomål på felparkerad 
hästtransport. 

 
§ 5 Ekonomisk rapport 

För närvarande finns 110 172 kronor på klubbens plusgirokonto och 167 196 kronor på sparkontot. 
Återföring av 30 000 kronor från sparkontot till plusgirokontot ska göras. Lotta Dereborn behöver 
veta på vilket konto kursavgifterna från Studiefrämjande ska bokföras. 
 

• Beslut under styrelsemötet 
o Beslut: Inget.  

Belopp: -  

• Beslut mellan styrelsemötet (AU eller i styrelsens Facebook-grupp) 
o Beslut: Inköp av dynbox. 

Belopp: 799 kronor. 
Beslutat av: AU. 

 
Vid styrelsemötet den 6 april beslutades om att betala 3 750 kronor för ett webbinarium som skulle 
erbjudas medlemmarna utan kostnad. Genom att Agria sponsrar webbinariet får klubben ingen 
kostnad för detta. 
 
§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer 

Kontaktpersonerna för styrelsen anges i parentes.  
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• HUS (Monica): Kursterminen är snart klar, och har gett intäkter kring 160 000-170 000 
kronor. Kvällsträffar med kursvärdar planeras. En heldags tävlingslydnadskurs planeras 
den 16 juni. 

• TÄS (styrelsen): BH-prov med alla godkända har genomförts. Appellspårstävlingen flöt på bra.  
Lydnadstävling den 18 september och en IGP-tävling planeras. Idén att ha en tävlingsdag 
med nybörjarklassen inom olika grenar diskuterades. 

• RUS (Tina): Allt är klart för två MH. 

• TJHS (styrelsen): Vilande. 

• IGP/BSL (Agneta): Öppen träning pågår. 

• Rally (Monica): Öppen träning och kurser pågår. 

• Agis (Marianne): Kurser pågår, öppen träning börjar nästa vecka. 

• Nosework (Agneta): Kurs pågår. 

• PUK (styrelsen): Diskuterade vad som behöver göras på städdagen den 22 maj:  
o Vindskivor behöver fixas.  
o Ny prispall. 
o Röja sly  
o Se över aktivitetsbanan: konstgräs under cavaletti, däck, hängbro, laga gungan 
o Anslagstavlan: Spärrfärg, måla vitt. 

§ 7 Övriga frågor 

a) Samarbete med ÖLO: Webbinariet blir vid två tillfällen: den 23 maj och den 2 juni. 
b) Parkeringen: Långtidsparkering förekommer på klubbens parkering. Vi ska tydliggöra på 

hemsidan att parkeringen är för klubbens medlemmar när de är på klubben och området 
dagtid och kvällstid. De som långtidsparkerar ska uppmärksammas på vad som gäller. 

c) Tillgång till lokalen med material för rallylydnad: Rallysektorn har fått frågan om medlemmar 
kan få nyckel för att låna material. Det är uppenbar risk att material inte ställs in igen och 
kanske försvinner. Beslutade att inte lämna ut nycklar. 

d) Nycklar: Vi bör stämma av vilka som har nycklar till klubbstugan mot medlemsregistret. 
e) Stockholmsdistriktets årsmöte: Monica redogjorde för årsmötet. 
f) Utbildningsbehov: Klubben ska meddela Ann Carlsson vilka behov vi har av utbildning av 

instruktörer och testledare. 

 
§ 8 Nästa möte 

Styrelsen sammanträder nästa gång onsdagen den 1 juni 2022 kl. 18.30.  
 

§ 9 Mötets avslutande 

Agneta förklarade mötet avslutat. 
 

 
........................................................   .......................................................... 
Agneta Lundström   Eva Löfbom 
Mötesordförande    Protokollförare 
     
........................................................   
Katharina Isac Ångström-Isacsson    
Justerare      


