
 
 
 

Solna-Sundbybergs Brukshundklubb 
 

Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb                    
Klubbstugan Solna måndag den 4 februari 2019 kl. 18.30 

Närvarande: Agneta Lundström, Monica Beijer, Barbro Friberg, Ylva Lidblom, Eva Löfbom och Eva 
Sundin (delvis per telefon). 
Frånvarande: Annika Jansson, Karin Larsson och Nanette Segerlund 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Monica Beijer utsågs till ordförande och förklarade mötet öppnat. Eva Löfbom utsågs till 
mötessekreterare och Barbro Friberg till justerare. 
 
§ 2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
 
§ 3 Föregående protokoll 

Protokoll från januari gicks igenom och justerades. 
 
§ 4 Skrivelser 

Inkommande brev - SBK har frågat efter synpunkter med anledning av att reglerna kring MH ses över. 
RUS menar att brukshundar bör prioriteras i deltagandet samt att antalet trissor i momentet 
bruksharen kan minskas för att minska problemen med trassel. Styrelsen stödjer dessa synpunkter. 
Utgående brev - inget. 
 
§ 5 Ekonomisk rapport 

För närvarande finns 34 424 kr på klubbens plusgirokonto och 57 196 kr på sparkontot. Klubben har 
fått ett bidrag på ca 15 000 kr från Studiefrämjandet genom Karin Larssons försorg. 
 
§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer 

• HUS: Inget nytt. 

• TÄS: Tävlingsträningarna planerar att starta 27 mars. 

• RUS: Inget nytt. 

• TJHS: Inget nytt. 

• IPO/BSL: Inget nytt. 

• Rally: Inget nytt. 

• Agis: Inget nytt. 

• PUK: En snösläde har köpts in.   

 
§ 7 Övriga frågor 

a) Beslutar att Agneta ska skicka ett rekommendationsbrev från klubben till SBK med anledning av 
att Thomas Lamrell vill bli avtalsinstruktör.   

b) SPKK vill via Maria Weinehall hyra klubbstugan för ett årsmöte lördag 2 mars. Beslutar att hyra 
ut klubbstugan. 
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c) Förfrågan om att hyra klubben 25–26 maj för exteriörbeskrivning av picarder. Ok att hyra, men 
Agneta tar kontakt för närmare besked.  

d) Östsvenska taxklubben vill hyra klubbens område för att arrangera Taxens dag. Agneta ska 
kontakta dem för att fråga närmare vad det är de vill hyra.  

e) Nycklar: Beslutar att skicka en kundansökan till Axlås Solidlås AB för att klubben ska kunna 
faktureras vid köp av nycklar. En stor nyckelbricka ska skaffas till nyckeln som lämnas ut när 
klubbstugan hyrs ut. 

f) Annika Jansson kommer att föreslås som kassör vid årsmötet. Styrelsen tillstyrker att Lotta 
Dereborn kommer att sköta det praktiska. 

 
§ 8 Nästa möte 

Styrelsen sammanträder nästa gång måndagen den 4 mars 2019 kl. 18.30. Ylva Lidblom meddelar att 
hon inte kan delta. 

 
§ 9 Mötets avslutande 

Monica förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 

 
 
........................................................   .......................................................... 
Monica Beijer   Eva Löfbom 
Mötesordförande    Protokollförare 
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Barbro Friberg    
Justerare      
 
 
 
 


