
 
 
 

Solna-Sundbybergs Brukshundklubb 
 

Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb                    
Klubbstugan Solna måndag den 11 juni 2018 kl. 18.30–20.30 

Närvarande: Monica Beijer, Barbro Friberg, Annika Jansson, Karin Larsson, Ylva Lidblom och Eva 
Löfbom. 
Frånvarande: Agneta Lundström, 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 maj är justerat men någon underskrift saknas fortfarande. 
 
§ 4 Skrivelser 

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

Eva S har meddelat att för närvarande finns 112 123,68 kr på klubbens plusgirokonto och 
57 196,17 kr på sparkontot.  
 
§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer 

• HUS: Vårens kurser är avslutade och en del av höstens kurser är utlagda. HUS vill boka 
klubbstugan för NW-kurs sex tillfällen i november/december vilket styrelsen har beviljat. 

• TÄS: Kvällstävling i lydnad anordnas 11–12 juni. 

• RUS: MH har genomförts. 

• 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: Styrelsen kommer att bjuda in till dialog med klubbens medlemmar under augusti och 
frågan om datum skjuts upp ytterligare till nästa styrelsemöte. 

• PUK:  
o Arbetet med lösningen på att få en långsiktigt bättre väg har påbörjats (Sören). Ylva 

kommer att kontakta kommunen för att få besked om vi kan ordna med dike.  
o Fler speglar har satts upp. En sitter på baksidan av utbildningslokalen och en på 

gamla klubbstugan så att man ska kunna se sig själv från två olika vinklar (Sören). 
o Möbler på baksida och framsidan av stugan har lagats och målats och likaså trappan 

på baksidan (Sören, Annika och Barbro). 
o SBK:s 100-årsjubileum firades den 31 maj av ca 30 medlemmar med tårta och 

aktiviteter.  
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§ 7 Övriga frågor 

a) Frågor som behöver följas upp efter vårmötet: Styrelsens planeringsdag föreslås till den 18 
augusti kl. 9-13. 

b) Höstens städdag: Beslutade att ha en städdag 7 oktober kl. 9-12. Innan dess bör privata 
tillhörigheter ha tagits omhand. 

c) Husesyn: Monica, Sören, Karin och ev. Annika kommer att gå runt för att ställa samman en lista 
över vad som behöver göras på klubbområdet den 18 juni kl. 17. Listan kommer att användas för 
att planera och prioritera våra arbetsinsatser. 

d) Prislistan: Monica har gått igenom prislistan och föreslog ett par förtydliganden på punkten 9 och 
11 samt att stughyran höjs till 600 kr för heldag och 300 kr för en halvdag. Beslutade att höja 
stughyran enligt förslaget. Prislistan kommer att uppdateras. 

e) Nycklar: Konstaterade att det finns ett behov av att göra en förteckning över vilka nyckar som 
finns och vilka som har nycklar. 

f) Råttgift: Beslutade att råttgift inte ska användas inom klubbområdet. 
g) Inbrott: SoSu BK har blivit utsatta för inbrott igen men inget har stulits. 
h) Frågan om ett eventuellt läger till sommaren: Skjuts upp till nästa möte. 
 
 
§ 9 Nästa möte 

Styrelsen sammanträder nästa gång måndagen den 2 juli 2018 kl. 18.30. Från kl. 17 kommer köket att 
städas och rensas. 

 
§ 10 Mötets avslutande 

Monica förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 

 
 
........................................................   .......................................................... 
Monica Beijer    Eva Löfbom 
Mötesordförande    Protokollförare 
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