
 
 
 

Solna-Sundbybergs Brukshundklubb 
 

Protokoll styrelsemöte Solna-Sundbybergs brukshundklubb                    
Klubbstugan Solna måndag den 7 maj 2018 kl. 18.30 

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

Ordförande Agneta förklarade mötet öppnat. Eva Löfbom utsågs till mötessekreterare och Monica 
Beijer till justerare. 
 
§ 2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
 
§ 3 Föregående protokoll 

Protokoll från april är redan justerat. Protokollet gicks igenom och utestående frågor tas upp under 
övriga frågor (punkterna g och h). 
 
§ 4 Skrivelser 

Inkommande brev – Kallelse till distriktets vårmöte, fråga från Svenska Boxerklubben om hyra av 
klubbstuga samt förfrågan från Nokas om en ytterligare nyckel.  
Utgående brev - inget. 
 
§ 5 Ekonomisk rapport 

För närvarande finns 106 977,78 kr på klubbens plusgirokonto och 57 196,17 kr på sparkontot.  
 
§ 6 Rapporter från sektorer och kommittéer 

• HUS: Inget. 

• TÄS: Tävling i högre spår har anordnats, tre ekipage blev uppflyttade. En träningstävling har 
genomförts med stort deltagande. 

• RUS: MH och uppfödar-MH kommer att anordnas. 

• TJHS: Inget. 

• IPO/BSL: Öppen träning kommer att börja med start 17 maj. 

• Rally: Öppen träning har börjat, en kurs pågår. 

• Agis: Styrelsen konstaterade att agilityn inom klubben lever en tynande tillvaro. Med 
ambitionen att få en fungerande sektion kommer styrelsen kommer att bjuda in till dialog 
med klubbens medlemmar under augusti. Monica har tagit fram ett förslag på text som kan 
spridas via hemsidan, Facebook och e-post. Datum bestäms nästa styrelsemöte. 

• PUK: Städdagen genomfördes med ett stort antal deltagande. Vägen är bättre än innan 
städdagen men hålen behöver och kommer att fyllas på ytterligare med gruset som återstår. 
För att få en långsiktigt bättre väg behövs större insatser och offerter kommer att tas in på 
det arbetet. Agneta ska prata med Sören om han kan bistå med detta. Trappräcket kommer 
att skrapas och målas om (Annika och Pia) och möblerna behöver oljas in ytterligare 
(Annika). 
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§ 7 Övriga frågor 

a) Frågor som behöver följas upp efter vårmötet: Skjuter upp till kommande möte. Beslutade att 
styrelsen ska ha en ha en halv planeringsdag inom kort. Det finns behov av att avsätta tid för att 
introducera nya i styrelsen i klubbens verksamhet samt att planera arbetet framöver. 

b) Löptikar på planer och träningstävling: Beslutade att löptikar inte ska få vara på plan 3, däremot 
på övriga planer. På träningstävlingarna kan löptikar delta men i så fall efter övriga hundar. Sunt 
förnuft råder vilket innebär att höglöpande tikar inte är på planer eller deltar på 
träningstävlingar.  

c) Inköp av rallyskyltar: Beslutade att det ska köpas in två uppsättningar av nybörjarskyltar samt en 
uppsättning av de nya skyltarna (2017). Kostnaden uppskattas till ca 1 900 kronor. 

d) Kallelse till distriktets vårmöte 8 maj: Karin Larsson är anmäld och kommer att delta. 
e) Förfrågan om hyra av klubbstugan för medlemsmöte: Svenska Boxerklubben vill hyra 

klubbstugan från kl. 18, vilket går bra den 29 maj då det inte är någon planerad aktivitet på 
klubben. Avgiften blir 250 kronor (2017 års pris för halvdag). 

f) Nycklar till stugan: Nokas kommer att köpa den sista nyckeln. Agneta kommer att beställa fler 
nycklar. 

g) Frågan om ett eventuellt läger till sommaren: Skjuts upp till nästa möte. 
h) Förfrågan om hyra av klubbstuga mm från Bostonterrierklubben: Har meddelat att de inte längre 

är intresserade av att hyra klubbstugan mm för ett läger i augusti-september.  
 
 
§ 9 Nästa möte 

Styrelsen sammanträder nästa gång måndagen den 4 juni 2018 kl. 18.30.  

 
§ 10 Mötets avslutande 

Agneta förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 

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


