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Protokoll fört vid styrelsemöte på Solna- Sundbybergs BK 

Kl: 19.00- 21.00 

Närvarande: Stefan Björkman, Malin Bergh, Elisabeth Skantz, Maria Enryd, Agneta Lundström, Anna 

Lindstedt, Josefin Edström- Persson, Martin Pettersson 

Förhinder: Åza Dahlberg 

Gäster: Pia Sundberg HUS, Valberedningen. 

Inbjudna: Styrelsen har bjudit in agilitygruppen för att diskutera den kommande tävlingen, budget 

samt den mejlkonversation som varit under den gångna veckan. De är inbjudna till kl: 20,00. 

 

§ 47. Mötets öppnande samt val av justeringsman. 

Mötet öppnas av ordförande Stefan Björkman. Stefan berättar att Åza fått en liten pojke. 

Styrelsen startar med diskussion om Agilitytävlingen. 

 

BESLUT: Till justeringsman valdes Malin Bergh 

 

§ 48. Fastställande av dagordning: 

Ingen dagordning föreligger utan vi arbetar efter månadsinformation som gått runt inom 

styrelsen till dess agilitygruppen kommer in till styrelsen.  

 

BESLUT: Dagordningen fastställdes utefter månadsinformationen. 

 

§ 50. HUS info:  

Pia Sundberg går igenom hur vi kan samarbeta med Studiefrämjandet. 

Studiecirklar 

Kulturprogram 

Fortbidningsverksamhet 

Ledarskapsutveckling 

Föreningsteknik 
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Pia undrar om vi skall rekommendera folk som vill gå kurser, som vi inte kan tillgodose, att gå 

till andra klubbar? 

BESLUT: Styrelsen beslutade att vi skall försöka hålla dem kvar inom vår klubb eller 

eventuellt rekommendera dem att söka på andra närliggande brukshundklubbar utan att 

vara specifik över vilka/vilken klubb det kan tänkas vara. 

 

Pia har gjort ett fantastiskt arbete och lyckats fylla samtliga kurser nu under hösten, stor 

eloge till henne. Vi skulle kunna ha fler kurser om inte instruktörsbristen hämmat oss. 

 

Enskilda träningar. Pia frågar runt bland de instruktörer vi har samt andra betrodda personer 

om de skulle kunna tänka sig att ta hand om olika ekipage. Frågan om vad kostnaden skulle 

kunna tänkas landa på kom upp och de flesta höll med om att enskilda träningar bör kunna 

landa på 500kr/tim. Bokar ett ekipage upp sig på fler tillfällen än ett får vi lyfta frågan igen. 

 

Lite få anmälda till Clinic i framåtsändande. Skall vi gå ut med ’’reklam’’ till andra klubbar runt 

omkring oss? 

 

§ 51. Månadsinfo:  

 Stefan kontaktar kommunen angående underhåll av vägen.  

 En arbetsgrupp angående att leta ny maskinpark till klubben. Vi får fråga runt lite. 

Förslag på Asser Grönroos, Ove Enryd, Ted Lindberg. 

 Agilityklubben- kostnader 25 000, intäkter ca 30 000. 

 Ekonomi: 

PG 167168,48kr 

BG 57196,17kr 

 Nosework- Elisabeth Skantz och Veronica Hübner. Kostnad? Hur blir det med kurser i 

nosework? 

 

§ 52. Agilitytävlingen: 

I princip är hela styrelsen för tävlingen men är lite oroliga över budgeten som är lagd. 

 

Intäkterna bygger på antalet startande. 90kr/ anmäld. (240st)=21600kr. 

Kostnader 20kr x 240= 4800kr 

Skk 8kr/hund= 

Domare 1290kr+ 320kr(milers), tidtagning 400kr 

Hallhyra 10725kr (11tim) 

Cert o Championat 682kr 

 

Vinst 2325kr 

Lunch 60kr/funktionär (ej inräknade) ca 600kr 
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BESLUT: Styrelsen kan med denna presentation av budget enhälligt ställa sig bakom 

tävlingen. 

 

§ 53. Övrigt: Teresa D Angelo’s kurs från i våras, den gröna listan är försvunnen. 

 

§ 54. Mötets avslutande: Stefan avslutar och tackar de närvarande för visat intresse. 

 

 

 

Stefan Björkman   Maria Enryd 
Ordförande   Sekreterare 

 

 

 

 

Malin Bergh 
Justerare 

 

 


