
Solna-Sundbybergs Brukshundklubb

Protokoll Styrelsemöte Solna-Sundbybergs Brukshundklubb                    
Klubbstugan Solna måndag den 5 oktober 2020 kl. 18.30

Närvarande: Monica Beijer, Helen Nylander, Annika Jansson, Maria Pe ersson, Malin Bergh, Hannah Öster 
Meddelat förhinder  :   Agneta Lundström, Tina Lilja, Eva Lö om 

§ 1 Mötets öppnande

Mötesordförande Monica Beijer
mötessekreterare Helen Nylander 
justerare Annika Jansson 

§ 2 Fastställande av dagordning

mötet fastställde dagordningen med några llägg under § 7.

§ 3 Föregående protokoll

 Ansökan om swish som betalningsalterna v på sbktavling.
 Underhållsinventering inför kommande städdagar och investeringar som behöver göras. T ex 

belysning och golvet i klubbstugan.
 Inbjudan ll föredrag: Sko rädda hundar. Max 15 deltagare. Pris 100 kr inkl fika. Malin ger 

förslag på inbjudan. 

§ 4 Skrivelser

Inkommande 


Utgående


§ 5 Ekonomisk rapport

Medlemsantal: 475
Plusgiro: 206.823:02
Sparkonto:   97.196:17

 Fråga ll Lo a om vi kan få resultaträkningen uppdelad per sektor/kommi é

 Budgetmöte för sektorerna 30 november. Inbjudan ska skickas.
◦ Budget, verksamhetsberä else och verksamhetsplan ska vara styrelsen llhanda senast 

31 december. Skickas ll ordf@sosubk.com. 
◦ Styrelsens budgetmöte är 8 december.

§ 6 Rapporter från sektorer och kommi éer

 HUS (Monica): i år har vi ha  203 deltagare på 26 kurser.
 TÄS (Maria: söktävling 17/10
 RUS (Tina): -
 TJHS (Helen): -
 IGP/BSL (Agneta): kurs planerad i lydnad
 Rally (Monica): nybörjarkursen avslutad, önskemål om nybörjar- och fortsä ning finns, något vi 

inte ha  digare. Inga öppna träningar. 
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 Agis (Hannah): höstens grund- och fortsä ningskurser avslutade, öppenträning på måndagar är 
välbesökta, 12 oktober har vi tävlingsträning på klubben.

 NWS (Helen): grundkurs startar i oktober, kurs med extern instruktör under hösten, 
intresseanmälningar ll fortsä ningskurs finns.

 Brukskommi én (Agneta): -
 PUK (Monica): städdagar behöver beslutas och kommuniceras i kalendern och med inlägg på 

hemsidan samt i facebookgruppen.

§ 7 Övriga frågor

a) Samarbete med ÖLO (Malin)
 genomgång av regler mellan Ölo och SoSu BK har genomförts. Hyran är 600 

kr/mån.
b) Medlemsmöte 25 oktober

 Valberedning ska väljas; Barbro Friberg och Amanda Lou Fischer. 
 Sektorsansvariga kan innan mötet skicka in informa on ll hus@sosubk.com om 

vad som händer inom sektorn alterna vt vara med på mötet och berä a själv. 
 Malin köper fikabröd. Det finns korv kvar e er städdagen a  grilla. 
 Vi behöver en grupp som ar på statuter för a  ha gemensamma för alla 

topplistor. 
c) Medlemmar som tävlar för SoSu BK

 Går det a  hi a informa onen i de olika tävlingssystemen? 
 Agida.se Helen kollar. 
 Sbktavling.se Agneta kollar.

d) Årshjul – Malin tar fram förslag på årshjul så a  styrelsen har koll på alla vik ga datum.
e) Se över prissä ning på träning med instruktör för ägare ll samhällsfarliga hundar. Idag 

kostar det 1200 kr/3 llfällen. Bör subven oneras. frågan uppkom pga a  HUS har ha  e  
förslag om höjning av priserna på enskild träning under e  digare styrelsemöte och Malin 
undrade över var det tog vägen. Jag svarade a  vi beslöt då a  intervjua deltagarna och 
återkomma ll styrelsen e er det. Alla är inte klara ännu. 

f) Inbjudan ll föredrag: Sko rädda hundar. Föredragande: Stefan Björkman. Max 15 deltagare.
Pris 100 kr inkl fika. Malin ger förslag på inbjudan.

g) Inbjudan kurs ”Lek med din hund”. Instruktör: Stefan Björkman. Malin ger förslag på 
inbjudan.

§ 8 Nästa möte

måndag 2 november

§ 9 Mötets avslutande

Monica avslutade mötet

Mötesordförande Protokollförare
Monica Beijer Helen Nylander

Justerare
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Annika Jansson


