
 
 
 

Solna-Sundbybergs Brukshundklubb 
 

Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb                     
Klubbstugan/Teams Solna onsdag den 1 december 2021 kl. 18.30 

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

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

Dagordningen fastställdes.  
 
§ 3 Föregående protokoll 

Protokollet från förra mötet gicks igenom. 
 
§ 4 Skrivelser 

Inkommande  

• Sundbybergs stigcyklister: Fråga om parkerade bilar bortanför vår parkering. 

• Vasakronan: Problem med sophantering som sköts dåligt av Solna Stad 
 

Utgående 

• Svar till Vasakronan kring sophantering som sköts dåligt av Solna Stad. 
 
§ 5 Ekonomisk rapport 

För närvarande finns 104 304,08 kronor på klubbens plusgirokonto och 197 196,17 kronor på 
sparkontot. 
 
§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer 

Kontaktpersonerna för styrelsen anges i parentes.  

• HUS (Monica): Det har tuffat på bra och går nu mot slutet av säsongen med ett par tillfällen 
kvar på sök- och spårkurser. Utbildningen på löpband kommer också.  

• TÄS (styrelsen): Annika och Malin ska arbeta med verksamheten men fler behövs. BSL och 
BH-prov ska anordnas. Letar efter spårmarker men det är svårt att finna. 

• RUS (Tina): Inget nytt. Anne i Boxerklubben kan ev. ingå i RUS. 

• TJHS (Helen): Inget nytt. 

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

• Rally (Monica): Vintervila. 

• Agis (Hannah): Vilande. 

• Nosework (Helen): Vilande. 

• PUK (styrelsen): Stor uppslutning på vägdagen. Nytt golv i farstun. 
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§ 7 Övriga frågor 

a) Förslag till ny modell för instruktörsarvode diskuterades, fortsätter med det arbetet. 
b) Årsmötet 2022: Kallelse ska skickas ut.  
c) Valberedningens förslag ska läggas ut på hemsidan och även inbjudan till medlemmar att 

föreslå styrelsemedlemmar. 

 
§ 8 Nästa möte 

Styrelsen sammanträder nästa gång onsdagen den 5 januari 2022 kl. 18.30. 

 
§ 9 Mötets avslutande 

Agneta förklarade mötet avslutat. 
 

 
........................................................   .......................................................... 
Agneta Lundström   Eva Löfbom 
Mötesordförande    Protokollförare 
 
     
........................................................   
Annika Jansson    
Justerare      


