
 
 
 

Solna-Sundbybergs Brukshundklubb 
 

Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb                     
Klubbstugan Solna torsdag den 2 december 2019 kl. 18.30 

 
Närvarande: Agneta Lundström, Monica Beijer, Annika Jansson, Eva Löfbom och Ylva Lidblom.  
Frånvarande: Barbro Friberg, Maria Karlsson, Karin Larsson. och Hannah Öster.  
 
 
§ 1 Mötets öppnande 

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

Dagordningen fastställdes.  
 
§ 3 Föregående protokoll 

Protokollet från förra mötet gicks igenom. 
 
§ 4 Skrivelser 

Inkommande brev  

• Kajsa Paulson, Boxerklubben ÖLO önskar hyra klubbstugan den 23 februari kl. 12–15 för 
årsmöte. Beslutat att hyra ut klubbstugan.  

• Susanne Ortmanns, Roslagens BK, m.fl. Förfrågan om att träna på klubben kl. 10-12 den 24 
november inför lydnadsuppvisning på Stockholmsmässan i december. Beslutat att hyra ut 
klubbstugan. 

• Alexander Sahlström: Förfrågan om intresse att lägga upp information om klubben på en 
nystartad hundsida mot en viss ersättning. Beslutat att tacka nej till erbjudandet. 

Utgående brev  

• Monika Wallin, Silverhöjdens kennel: Lämnade besked om att det gick bra att ställa husbilen 
på klubbens parkering. Ingen återkoppling. 

• Susanne Ortmanns, Roslagens BK: Besked om att det går bra att träna på klubben den 24 
november. 

• Alexander Sahlström: Besked om att vi tackar nej till erbjudandet. 
 
§ 5 Ekonomisk rapport 

För närvarande finns 125 406 kr på klubbens plusgirokonto och 57 196 kr på sparkontot. Handkassan 
som Sören Stegius har för mindre utgifter behöver betalas in inför bokslutet. 
 
§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer 

Kontaktpersonerna för styrelsen anges i parentes.  

• HUS (Karin): Planering av vårens kurser pågår (Pia Sundberg, Monica Beijer och Agneta 
Lundström). 

• TÄS (Ylva): Inget nytt.   

• RUS (Vilande): Inget nytt. 
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• TJHS (Barbro): Inget nytt. 

• IGP/BSL (Agneta): Ett hinder ska beställas.  

• Rally (Monica): Monica har deltagit på distriktsmötet. Det ska göras en inventering av 
domare, tävlingssekreterare mm för att underlätta tävlingar framöver. 

• Agis (Hannah): Alla hinder är inplockade för vintern. Samarbete med Hundungdom har 
inletts. 

• Nosework (Maria): Öppen träning pågår. 

• PUK (Monica): Element är inköpta men inte uppsatta. Monica ska undersöka via vår FB-sida 
om det finns någon kunnig som kan hjälpa till med ny matta till klubbstugan. Ove Enryd har 
en nyckel till PUK-boden som behöver återlämnas inför flytt. Skyltar till de olika lokalerna 
skulle underlätta att hitta rätt.  

§ 7 Övriga frågor 

a) Festkommittén har kommit igång med planering av fest för funktionärer.  
b) Agneta och Monica har gjort ett urval av plagg mm ur som kommer att kunna beställas med 

klubbens logotyp 
c) Annika och Monica informerade från distriktets höstmöte den 6 november. 
d) Planering inför årsmötet. Tidpunkten bestämdes till den 29 februari kl. 14.00. Kallelsen ska ut 

senast den 31 december. Årsredovisning, budget och verksamhetsplaner från sektorerna ska 
begäras in till senast den 15 januari. Bokslut januari-november 2019 behövs som underlag för 
budget 2020. 

 
§ 8 Nästa möte 

Styrelsen sammanträder nästa gång måndagen den 6 januari 2019 kl. 18.30.  

 
§ 9 Mötets avslutande 

Agneta förklarade mötet avslutat. 

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

 

 

 


