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Protokoll höstmöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb                     
Klubbstugan Solna söndag den 25 oktober 2020 kl. 13.00 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Lokalklubbsordförande Agneta Lundström hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 

§ 2 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 20 röstberättigade medlemmar (Bilaga 1). 

§ 3 Val av mötesordförande 

Agneta Lundström valdes till mötesordförande. 

§ 4 Val av mötessekreterare 

Eva Löfbom utsågs till mötessekreterare. 

§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera 
protokollet 

Anna Lindstedt och Malin Jakobsson valdes till justerare och rösträknare. 

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

Ingen person har närvaro- och yttranderätt men inte rösträtt. 

§ 7 Fråga om höstmötet har blivit stadgeenligt utlyst 

Mötet konstaterade att höstmötet blivit stadgeenligt utlyst. 

§ 8 Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes. 

§ 9 Val av medlemmar till valberedningen 

Mötet beslutade att utse Amanda Lou Fischer till sammankallande för valberedningen, nyval 1 år och 
Barbro Friberg till ledamot, nyval 2 år.  

§ 10 Ekonomisk rapport 

Annika Jansson meddelade att det finns 97 196,17 kronor på sparkontot och 209 484,52 kronor på 
plusgirokontot. Ekonomin är mycket bra för tillfället. Många medlemmar och en omfattande 
kursverksamhet har bidragit till goda intäkter. Även uthyrning av planer och klubbstuga och 
samarbetet med Boxerklubben Östra lokalområdet (ÖLO) har bidragit. De största utgifterna är 
arrendet och elkostnaden. De satsningar som väntar är belysning på planerna, ny golvmatta i 
klubbstugan och att laga hålen i vägen. 
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§ 11 Rapporter från sektorer, kommitté och arbetsgrupper. 

HUS: HUS har hittills i år anordnat 29 kurser med ca 200 deltagare. Monica Beijer riktade ett stort 
tack till instruktörer och hjälpare och övriga som gjort detta möjligt. HUS har jobbat med att bredda 
utbudet för att locka både nya och gamla medlemmar. 
 
TÄS: Tre tävlingar har anordnats i år (lydnad och sök), vilket är färre än vanligt pga. spridningen av 
covid-19. Staffan Nordin uppmanade alla att fundera över om de känner till marker som kan tänkas 
vara lämpliga för brukstävlingar, ca fem mils radie från klubben. Instruktörer och tävlingsledare har 
utbildats. 
 
RUS: RUS har startat upp igen efter att ha varit vilande och två MH har anordnats och i samband med 
det har funktionärer utbildats. Dessutom har ÖLO anordnat en MH. Det är brist på funktionärer så 
intresserade får gärna ta kontakt med sektorn. 
 
TJHS: Verksamheten ligger nere just nu. 
 
Rally: Två kurser har anordnats och öppen träning genomfördes i våras.  
 
Agis: Fyra kurser har genomförts och en tävlingsledare har utbildats. Öppen träning och en 
tävlingsträning har anordnats hela året. Hinder har köpts in.  
 
IGP/BSL: Det har hållits öppen träning hela året och sektorn siktar på en tävling nästa år. 
 
NW: Några kurser genomfördes i vår, det pågår en kurs nu och en till kommer att starta i år.  
 
PUK: Planen är att förbättra belysningen på planerna, byta golv i klubbstugan och förbättra vägen. En 
”lekplats” för hundar har gjorts i ordning. Där kan hundarna miljötränas, träna balans och köra 
uppletande. Vissa kompletteringar återstår, bland annat ska platsen delvis stängslas in. Fördelar och 
nackdelar kring att sätta upp skylt på parkeringen där det står att parkeringen är till för SoSu BK 
diskuterades. Styrelsen föreslog att ett inplastat anslag ska sättas upp. 
 
§ 12 Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål 

Agneta Lundström informerade om samarbetet med Boxerklubben ÖLO som kommer att bidra till 
fler aktiviteter på klubbområdet och till en mer levande klubb. 

§ 13. Övriga frågor för diskussion 

Monica Beijer berättade om arbetet med översyn av statuter och ”årspriser” som påbörjats och 
efterfrågade medlemmar som kan bidra i det arbetet. Malin Jakobsson, Staffan Nordin och Helena 
Taxell kommer att delta i arbetet som hålls ihop av Monica. Tanken är att olika sektorers statuter och 
priser ska delas ut på ett mer liknande sätt och att det ska finnas enklare och tydligare kriterier för 
detta. Översynen planeras att tas upp på nästa årsmöte. 
Behovet av att klubben är ännu tydligare med att deltagare vid första kurstillfället måste kunna visa 
att medlemsavgiften är betald (och att hunden är vaccinerad) för att få delta diskuterades. Frågan 
ska tas upp i HUS. 
 
§ 14 Mötets avslutande 

Agneta Lundström förklarade mötet avslutat. 
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........................................................   .......................................................... 

Agneta Lundström   Eva Löfbom 

Mötesordförande    Protokollförare 

    

     

........................................................   .......................................................... 

Anna Lindstedt   Malin Jakobsson 

Justerare     Justerare 

 


