
 
 
 

Solna-Sundbybergs Brukshundklubb 
 

Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb                    
Klubbstugan Solna måndag den 5 mars 2018 kl. 18.30 

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

Ordförande Agneta förklarade mötet öppnat. Eva Löfbom utsågs till mötessekreterare och Ylva 
Lidblom till justerare 
 
§ 2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
 
§ 3 Föregående protokoll 

Protokoll från september 2017, januari och februari 2018 samt konstituerande protokoll justerades. 
 
§ 4 Skrivelser 

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

För närvarande finns 118 626 kr på klubbens plusgirokonto och 57.196 kr på sparkontot.  
 
§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer 

Inga rapporter inkomna. 

 
§ 7 Övriga frågor 

a) Ansvaret för att vara kontaktperson mellan styrelsen och sektorerna fördelades enligt följande: 

• HUS: Karin Larsson 

• TÄS: Ylva Lidblom 

• RUS: Nanette Segerlund 

• TJHS: Barbro Friberg 

• IPO/BSL: Agneta Lundström 

• Rally: Monica Beijer 

• Agis: Monica Beijer 

• PUK: Styrelsen 
b) Beslutade att datum för nästa städdag och medlemsmöte ska vara söndagen den 22 april kl. 10-

15. Närmare detaljer för städdagen kommer att diskuteras nästa styrelsemöte. 
c) Frågan om ett eventuellt läger till sommaren skjuts upp till nästa möte. 
d) Sektorsansvariga ska fånga upp idéer från sektorerna kring vilka mål de ser för verksamheten 

2018 så att styrelsen har ett underlag för vidare diskussion nästa styrelsemöte. 
e) Karin Larsson kommer att delta på distriktets årsmöte den 21 mars. 
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f) Utformning av mall för kommande styrelsemöten bestämdes. Kallelse och dagordning ska skickas 
ut en vecka innan styrelsemötet vilket kommer att ske via styrelsens Facebook-sida. 

g) Bostonterrierklubben har hört sig för om att hyra klubbstugan, ett par planer och 
rallylydnadsskyltar för ett läger en helg i augusti-september. Kontaktpersonerna för Rally och 
Agis ska kontaktas för att höra om de tycker att det är ok att hyra deras redskap. Beslut kommer 
att tas efter detta och efter att kalendern kollats. 

h) Nanette meddelade att hon inte kommer att fortsätta som medlemsansvarig 2019 och därför 
kommer en ny ansvarig att behöva utses till dess. 

i) Sekreterarmejlens funktion diskuterades. Emma kommer att se till att det finns en fungerande 
sekreterarmejl. 

j) Ann Carlson diskuterade vad som behövs för en fungerande struktur för styrelsearbetet och gav 
goda råd på vägen till den nya styrelsen.  

k) Beslutade att kommande styrelsemöten blir den 4 april och därefter den första måndagen i varje 
månad. Mötet börjar kl. 18.30 om inget annat meddelas. 
 

§ 9 Nästa möte 

Styrelsen sammanträder nästa gång måndagen den 4 april 2018 kl. 18.30.  

 
§ 10 Mötets avslutande 

Agneta förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 

 
 
........................................................   .......................................................... 
Agneta Lundström    Eva Löfbom 
Mötesordförande    Protokollförare 
 
    
     
........................................................   .......................................................... 
Nanette Segerlund   Ylva Lidblom 
Justerare     Justerare 
 


