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Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb                     
Lektionssalen Solna torsdag den 7 oktober 2019 kl. 18.30 

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

§ 1 Mötets öppnande 

Ylva Lidblom utsågs till ordförande och förklarade mötet öppnat. Eva Löfbom utsågs till 
mötessekreterare och Karin Larsson till justerare. 

§ 2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes.  

§ 3 Föregående protokoll 

Protokollet från tidigare möte justerades. 

§ 4 Skrivelser 

Inkommande brev  

• Svenska Collieklubben Östra: Förfrågan om att hyra klubbstugan den 16 november. Styrelsen 
har beslutat att hyra ut klubbstugan. 

• Mälarö BK: Förfrågan om att hyra plan 4 för skyddsträning den 26 oktober. Styrelsen har 
beslutat att upplåta plan 4. 

• Patrick Aronsson: Meddelat att han avstår från att hyra plan 4 19-20 oktober pga. krock med 
tävling.  

• Patrick Aronsson Förfrågan om att hyra plan 4 för skyddsträning 5 oktober. Styrelsen har 
beslutat att hyra ut plan 4. 

Utgående brev  

• Svenska Collieklubben Östra. Besked om att hyra klubbstugan 16 november. 

• Mälarö BK: Besked om beslut om upplåtande av plan 3 den 26 oktober. 

• Patrick Aronsson: Besked om beslut om upplåtande av plan 4 den 5 oktober. 

§ 5 Ekonomisk rapport 

För närvarande finns 124 889 kr på klubbens plusgirokonto och 57 196 kr på sparkontot. 
Elabonnemangen har blivit låst men Annika ska försöka ändra till löpande.  

§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer 

Kontaktpersonerna i styrelsen anges i parentes. 

• HUS (Karin): Kurserna rullar på. Några kurser har inte varit fullsatta och någon har ställts in. 
Anna Lindstedt ska bjudas in till styrelsemöte för att diskutera sektorsansvaret, vad det 
innebär och hur man kan hantera det.  

• TÄS (Ylva): Lydnadstävlingen är genomförd. Tävling i appellspår och sök ska anordnas.  

• RUS (Vilande): Inget nytt. 

• TJHS (Barbro): Inget nytt. 

• IGP/BSL (Agneta): Öppen träning fortsätter.  
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• Rally (Monica): Inget. 

• Agis (Hannah): Inget. 

• PUK (Monica): Arbetet med containern fortsätter. 

§ 7 Övriga frågor 

a) Golvet i klubbstugan behöver bytas helt eller delvis. På höstmötet ställdes frågan om vad det 
skulle kosta att byta till en matta av industrikvalitet. Sören kommer att tillfrågas. 

b) Bättre belysning på planerna behövs, inte minst när det är kurs. Möjligheten att till att börja med 
byta ut belysningen på plan 1 för att se hur det blir togs upp. Först behöver vi veta kostnaden för 
detta och Thomas ska kontaktas för det. 

c) Skyltar till klubben. Vi behöver reda ut vilka två skyltar som ev. kan bytas ut utan stora kostnader. 
d) Boxerklubben önskar hyra ett förråd. Beslutade att de kan få hyra det gamla förrådet. 
e) Behov av uppdatering av hemsidan: Sponsorer ska tas bort, namn på kontaktpersoner 

uppdateras. Vägbeskrivningen behöver ses över. 
f) Medlemskvällar i höst/vinter diskuterades.  

§ 8 Nästa möte 

Styrelsen sammanträder nästa gång måndagen den 4 november 2019 kl. 18.00.  

§ 9 Mötets avslutande 

Ylva Lidblom förklarade mötet avslutat. 

 
….....................................................   …....................................................... 
Ylva Lidblom    Eva Löfbom 
Mötesordförande    Protokollförare 
    
  
….....................................................   
Karin Larsson    
Justerare     


