
 
 
 

Solna-Sundbybergs Brukshundklubb 
 

Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb                    
Klubbstugan Solna måndag den 1 oktober 2018 kl. 18.30 

Närvarande: Monica Beijer, Barbro Friberg, Annika Jansson, Eva Löfbom samt Eva Sundin. 
Frånvarande: Karin Larsson, Ylva Lidbom, Agneta Lundström samt Nanette Segerlund. 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Monica Beijer utsågs till ordförande och förklarade mötet öppnat. Eva Löfbom utsågs till 
mötessekreterare och Barbro Friberg till justerare. 
 
§ 2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
 
§ 3 Föregående protokoll 

Utkast på protokoll från september gicks igenom.  
 
§ 4 Skrivelser 

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

För närvarande finns 109 430 kr på klubbens plusgirokonto och 57 196 kr på sparkontot.  
 
§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer 

• HUS: Inget. 

• TÄS: Söktävling 13 oktober. 

• RUS: Inget. 

• TJHS: Inget. 

• IPO/BSL: Träningsläger med Jozef Adamuscin har genomförts. 

• Rally: Kurs pågår och öppenträning med gott deltagande. 

• Agis: Två medlemmar förutom styrelserepresentanter deltog på mötet. Man kom överens 
om att göra ett försök till och gå ut med riktade inbjudningar till personer som man vet är 
intresserade av agility på klubben. 

• PUK: Målat och fixat i utbildningslokalen och sett till att det inte ska regna in i toaletten. På 
väggen i utbildningslokalen finns hål efter ett kassaskåp. För att skyla dem ska vi sätta upp en 
tavla och Monica och Annika skaffar en ram. Styrelsen diskuterade och anser att det vore 
trevligt att komplettera med nya bilder, t.ex. från valpkurser och rally-ekipage för att fånga 
upp bredden i klubbens verksamhet. Fönster behöver kittas och Monica ska be Sören att ta 
fram de saker som behövs för detta. Altanbygget går framåt, och till våren behöver det 
ordnas med möbler till altanen.  

 
§ 7 Övriga frågor 

a) Beslutade att vänta med inköp av nytt material till agilitybanan till efter vintern. 
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b) Funktionärsmiddag ska anordnas och Monica ansvarar för att hålla ihop det, Barbro och Annika 
hjälper gärna till. Datumet är tidigare satt till 1 november men frågan ställdes om det är ett bra 
datum. 

c) Det har inhandlats 10 nycklar och tagits fram en blankett för nyckelkvittenser. Det saknas i 
dagsläget nyckelkvittenser eftersom de försvann i samband med inbrott. Vi ska uppmana de som 
har en nyckel att fylla i kvittensen igen. Blanketter för detta ska finnas i klubbstugan. 

d) Det finns nu en uppdaterad prislista som ska läggas ut på hemsidan. 
e) Information om städdag kl. 10-12 samt medlemsmöte kl. 13 den 7 oktober har gått ut. Annika 

handlar det som behövs till smörgåsar. 
f) Kalender med aktiviteter och med utsedda ansvariga och slutdatum har inte tagits fram än. 
g) Beslutade att sekreteraren ska ta fram en åtgärdslista vid sidan av protokollet för att underlätta 

styrelsens uppföljning av det som ska göras. 
h) Utkast på resultatmall har tagits fram. 
 
§ 9 Nästa möte 

Styrelsen sammanträder nästa gång måndagen den 5 november 2018 kl. 18.30.  

 
§ 10 Mötets avslutande 

Monica förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 

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


