
 
 
 

Solna-Sundbybergs Brukshundklubb 
 

Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb                     
Klubbstugan/Teams Solna onsdag den 4 augusti 2021 kl. 18.30 

Närvarande: Agneta Lundström, Malin Bergh, Annika Jansson, Tina Lilja och Eva Löfbom  
Frånvarande: Monica Beijer, Helen Nylander och Hannah Öster. 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Agneta Lundström utsågs till ordförande och förklarade mötet öppnat. Eva Löfbom utsågs till 
mötessekreterare och Malin Bergh till justerare. 
 
§ 2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes.  
 
§ 3 Föregående protokoll 

Protokollet från förra mötet gicks igenom. 
 
§ 4 Skrivelser 

Inkommande  

• Inget. 
 

Utgående 

• Inget. 
 
§ 5 Ekonomisk rapport 

För närvarande finns 222 145,98 kronor på klubbens plusgirokonto och 97 196,17 kronor på 
sparkontot. 

• Beslutade att föra över 100 000 kronor från plusgirot till sparkontot. 

• Har sedan förra styrelsemötet beslutat att köpa en kickbike för 1 900 kronor och om 
uppvaktning av kassör för 300 kronor. 

 
§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer 

Kontaktpersonerna för styrelsen anges i parentes.  

• HUS (Monica): Cirka 10 kurser under hösten, vilket känns bra enligt budget. Det blir 
instruktörsmiddag den 13 augusti. 

• TÄS (styrelsen): Arbetet med att hitta en ny ansvarig för TÄS fortgår. 

• RUS (Tina): MH ska genomföras den 3 oktober kl. 7-17. Skott förekommer vilket ska anges i 
kalendern. 

• TJHS (Helen): Inget nytt. 

• IGP/BSL (Agneta): BSL-kurs planeras till hösten. 

• Rally (Monica): Inget nytt. 

• Agis (Hannah): Inget nytt. 

• Nosework (Helen): Inget nytt. 

• PUK (styrelsen): Stefan har röjt vid parkeringen och plan 1, det blev öppet och bra. 
Gräsklippningen har fungerat bra nu. Men det skulle underlätta med ett schema för klippning 
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av planerna (exkl. agilityplanen). Ett träd har fallit över ledningen vilket togs om hand av 
Stefan. 

§ 7 Övriga frågor 

a) Förslag på medlemsaktiviteter diskuterades. Tidigare har medlemmar bjudits in för fika och 
presentation av klubbens verksamhet vilket kan upprepas. Då bör även ÖLO bjudas in.  ÖLO 
planerar webbinarier som klubben har möjlighet delta i och bjuda in SoSu:s medlemmar. 
Temakvällar som exempelvis tar upp hundens mentalitet, hur man sköter hundens tänder, 
och förebyggande av skador på hund är förslag på medlemsaktiviteter. 

b) Barnaktiviteten i augusti: Hittills är 15 anmälda. Planeringen är klar.  
c) Nycklar: Monica har satt ihop ett dokument med samtliga som har nycklar och där vi har 

skriftligt underlag samt kollat om de fortfarande är medlemmar. Möjligheten till nyckel till 
klubbstugan diskuterades. Efterfrågan har ökat och i dagsläget krävs bara medlemskap. 
Beslutade att lägga till ett villkor om ”aktivt deltagande i klubbens verksamhet”. Information 
om villkoret ska läggas till på hemsidan. 

 
§ 8 Nästa möte 

Styrelsen sammanträder nästa gång onsdagen den 6 oktober 2021 kl. 18.30. 

 
§ 9 Mötets avslutande 

Agneta förklarade mötet avslutat. 
 

 
........................................................   .......................................................... 
Agneta Lundström   Eva Löfbom 
Mötesordförande    Protokollförare 
 
     
........................................................   
Malin Bergh    
Justerare      


