
 
 
 

Solna-Sundbybergs Brukshundklubb 
 

Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb                    
Klubbstugan Solna måndag den 6 augusti 2018 kl. 18.30–20.30 

Närvarande: Agneta Lundström (per telefon), Monica Beijer, Barbro Friberg, Annika Jansson och Eva 
Löfbom. 
Frånvarande: Karin Larsson, Ylva Lidblom, Nanette Segerlund och Eva Sundin. 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Mötet öppnades, Monica Beijer utsågs till mötesordförande, Eva Löfbom till mötessekreterare och 
Barbro Friberg till justerare. 
 
§ 2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
 
§ 3 Föregående protokoll 

Protokoll från juli är godkänt men inte underskrivet. På gång är: 
§7b) Ev. good will-tävling och vilka som kan hjälpa till behöver stämmas av med TÄS och Rally. 
Monica ska kontakta dem och har datumen 22–23 september resp. 29–30 september som förslag. 
§7c) Agneta ska ordna med rallylydnadskläder. 
§7d) Agneta ska justera ”husesynslistan”. 
§7e) Sommarläger tas upp nästa styrelsemöte. 

 
§ 4 Skrivelser 

Inkommande brev – inget. 
Utgående brev – inget. 
 
§ 5 Ekonomisk rapport 

Eva S har meddelat att för närvarande finns 152 501,82 kr på klubbens plusgirokonto och 
57 196,17 kr på sparkontot. Det ligger på förväntad nivå. 
 
§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer 

• HUS: Det mesta är på plats inför kommande kurser men det saknas några instruktörer.  

• TÄS: Inget nytt. 

• RUS: Inget nytt. 

• TJHS: Inget nytt. 

• IPO/BSL: Inget nytt. 

• Rally: Öppen träning med värd 21 juni och 26 juli kl. 18 och tävling i nybörjarklass 19 augusti. 

• Agis: Kallelse till medlemsmöte 30 augusti ska skickas ut av Agneta som medlemsutskick med 
e-post snarast. Eva L ska lägga in mötet i kalendern. 

• PUK:  
o Utbildningslokalen har rengjorts och de nya möblerna är på plats. De gamla 

möblerna skänks bort, i första hand till medlemmar, och det som blir kvar behöver 
vara borta innan rallylydnadstävlingen. Monica tar bilder på möblerna och lägger ut 
på SoSu BK:s Facebook-sida. Därefter kan de bjudas ut på t.ex. Bjussa.se. Det återstår 
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att måla väggarna. Annika ser till att skaffa färgprover till planeringsdagen 18 
augusti. Agneta och Monica kollar på ny matta till klubbstugan. 

o Materialkostnaden för altanen beräknas till 10 000 kronor. Beslutade att den 
kostnaden är ok, men det återstår att avgöra hur byggarbetet ska genomföras. 

 
§ 7 Övriga frågor 

a) SoSu BK:s prislista: Listan finns bara som bild, inte elektroniskt. Eva L gör en ny lista inkl. de 
revideringar som bestämts vid tidigare styrelsemöte. 

b) Höstens städdag: Eva L lägger in städdagen 7 oktober i SoSu BK:s kalender. 
c) Styrelsens planeringsdag: 18 augusti kl. 9-13: Påminnelse till styrelse ska läggas in på Facebook-

sidan. 
 
 
§ 9 Nästa möte 

Styrelsen sammanträder nästa gång måndagen den 3 september 2018 kl. 18.30.  

 
§ 10 Mötets avslutande 

Monica förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 

 
 
........................................................   .......................................................... 
Monica Beijer    Eva Löfbom 
Mötesordförande    Protokollförare 
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Barbro Friberg    
Justerare      
 


