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Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbyberg Brukshundklubb 

Klubbstugan måndagen den 2 juli 2018, kl 18.30-19.45 

 

Närvarande: Agneta Lundström, Barbro Friberg, Annika Jansson, Karin Larsson,  

Nanette Segerlund. 

Frånvarande: Eva Sundin, Eva Löfbom, Ylva Lidblom. 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 

Mötets öppnades av Agneta Lundström som mötesordförande. Monica Beijer utsågs till 

mötessekreterare och Karin Larsson till justerare. 

 

§ 2 Fastställande av dagordning 

 Dagordningen fastställdes. 

 

§ 3 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes. Dock ej undertecknat. 

 

§4 Skrivelser 

Inkommande brev – inga. 

Utgående brev inga. 

 

§5 Ekonomisk rapport 

Eva Sundin har meddelat att för närvarande finns 57196,17 kr på Sparkontot samt 

105166,77kr på Plusgirokontot. 

 

§6 Rapporter från sektorer ock kommittéer  

• HUS: Samtliga av höstens kurser är fullbokade.  

• TÄS: Inget nytt 

• RUS: inget nytt 

• TJHS: inget nytt 

• IPO/BLS: öppen träning på torsdagar 

• Rally: Veronica har haft två spontaninbjudningar till träning via Facebook 

• AGIS: Beslut att bjuda in till medlemsmöte den 30/8 2018.kallelse ut den 

6/8 2018. 

• PUK: Patrik Aronsson har byggt och skänkt ett snyggt A hinder till klubben. 

Sören Stegius har bla byggt ny snygg prispall, oljat möbler, gjort nytt 

trappsteg till ”förrådshuset”. Köket har städats och rensats av styrelsen. 

Beslut att Sören ska tilldelas en handkassa, för inköp till klubben, på 2000 

kronor. Sören kontaktar Eva S. 



 

 

§7 Övriga frågor 

a) Beslut att inte använda plan 1 till parkering under Rallytävlingen i augusti om det är 

det minsta blött. Nytt beslut kan tas dagen innan tävling. 

b) Diskussion vid nästa möte om ev good will tävling under hösten. 

c) Beslut att ge våra Rallyekipage kläder till Rally SM. Agneta ansvarar. 

d) Genomgång av ”Husesynslistan”. Beslut att prio 1 är nytt golv i klubbstugan, fixa till 

utbildningslokalen samt måla fönstren utvändigt i klubbstugan. Agneta justerar listan. 

e) Sommarläger. Beslutades att tillsätta en arbetsgrupp för att planera ett läger maj/juni 

2019, på annan ort. Karin startar upp arbetet. 

f) Planer finns att starta en Agility/Rallylydnadskurs för barn under sensommaren/hösten. 

 

§8 Nästa möte  

Styrelsen sammanträder den 6/8 kl 18.30 i klubbstugan. 

 

§ 9 Mötets avslutande 

Agneta förklarar mötet avslutat. 

 

 

………………………….      ………………………….. 

Agneta Lundström  Monica Beijer 

Mötesordförande  Mötessekreterare 

 

 

……………………….. 

Karin Larsson 

Justerare 

 

 

 


