Botkyrka Brukshundklubb
Klubbnr:0499
Plats: Klubbstugan GRÖDINGE
Närvarande medlemmar: 23

Protokoll
st.

Medlemsmöte 2016
Datum: 2016-05-18
Tid: 18.45 – 19.30

§ 1. Mötets öppnande
Medlemsmötet öppnades av klubbens vice ordförande Hans Vestergren kl. 18,45, eftersom att ordförande
Benny hade förhinder att närvara på mötet. Och meddelade att efter avslutat möte kommer SBK Staffan
Nordin att hålla ett föredrag om SBK tidiga tävlingsform från SM i Strängnäs 1958 tillika landskamp mellan
Finland-Sverige i spårhund, rapporthund och skyddshund samt sjukvårdshund (sökhund) som det då hette.
§ 2. Fastställande av röstlängden
Efter kontroll mot medlemsmatrikeln fastställde medlemsmötet röstlängden till 23 röstberättigade
medlemmar samt beslutade mötet att ev. tillkommande medlemmar skulle få skriva upp sig i den ordning
de anslöt till mötet. Se bilaga 1.
§ 3. Val av mötesordförande
Hans Vestergren föreslogs till mötesordförande.
Mötet beslutade att enhälligt välja Hans Vestergren till mötesordförande.
§ 4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare
Styrelsen meddelade att man utsett Hans Glamsare till protokollförare.
§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera
protokollet
Mötet föreslog Jeanette Liljebäck samt Eva-Lena Nilsson till justerare
Mötet beslutade enhälligt att välja Jeanette Liljebäck samt Eva-Lena Nilsson till justerare tillika rösträknare.
§ 6. Fråga om mötet har blivit stadgeenligt utlyst
Kallelse ska ske senast 30 dagar innan mötet enl stadgan §7. Mötesorförande H Vestergren redogjorde för
hur kallelsen hade skickats ut till alla medlemmar som vi har mejladress till via SBK Online, samt via våra
andra sociala medier.
Mötet beslutade att medlemsmötet var stadgeenligt utlyst.
§ 7. Fastställande av dagordningen
Mötet beslutade att fastställa den till mötet framtagna dagordning.
§ 8. Genomgång av:
a.

Ekonomisk rapport
Kassör Hans Glamsare lade fram följande ekonomi rapport.
Klubbens ekonomi är solid. Men påpekade att medlemsantalet har sjunkit sedan årsskiftet
med i runda tal 25 st. Vilket har sin förklaring i att kursverksamhetet har dragits ner i
förhållande till 2015. Våra kassa och bank tillgångar är: Kassa 7 253 kr. PG konton: 36 124,64 kr
Sparkonto: 284 928,15 kr. Summa bank och kassabehållning är: 328 305,79 kr. Vidare så
uppmanade kassören att eftersom köksförsäljningen har halverat vid jämförelsen med tidigare
år, att samtliga medlemar som tränar eller har annan aktivitet på klubben går upp till
klubbstugan och fikar tillsammans med andra då köket har öppet! Inkomsterna från köket är
en förutsättning för att kaffet ska fungera även i framtiden. Kassören meddelade också att
styrelsen beslutat att ett nytt betalningssätt kommer att införas senast till hösten 2016 med
Swish som ett komplimment till kort och kontant betalning.
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b. Rapport från styrelsen och kommittéer
- Styrelsen
Mötesordförande H Vestergren redogjorde kort för styrelsen löpande arbete, och att det går
utan problem. och att styrelsen informerar allt av vikt via våra kanaler på webben och FB..
och att samtliga styrelseprotokoll finns att läsa på vår hemsida.

- HUK
Kommittéansvarig Pia Hörnqvist rapporterade att klubben har under våren påbörjat utbildning
av nya instruktörer, där 3 st gått grundmodulen och en gick vidare till allmänlydnadsinstruktörsutbildningen. Vi har en elev som blev godkänd på slutprovet till att bli specialinstruktör och har
nu enbart projektkursen kvar av sin utbilning. Det kommer att starta utbildning av instruktörer
om det visar sig att intresse finns bland några medlemmar och uppmanas då, ta kontakt med
kommittéansvarig Pia Hörnqvist. Övriga planer inför hösten är fortfarande oklara då de saknas
instruktör för en valpkurs och vad gäller specialsökskurs så siktar HUK på att genomföra de till
hösten
- TK
Kommittéansvarig Maria Glamsare meddelade att TK har fått stor hjälp på avklarade tävlingar av
dom medlemar som ställer upp och är TK behjälpliga. Maria redogjorde också för att antal
tävlingar har klubben dragit ner på i år då klubben har ett mellanår då flera av våra TL utbilda sig
till domare under 2016 och där har Bengt Syrén , Jörgen Nordin och Hans Glamsare nyligen blivit
godkännda på sitt teoretiska B-domar prov som dom genomfört. TK avser att återuppta 2017 de
antal tävlingar som vi under tidigare år har haft. TK räknar med att dom BBK-TL som skall
genomföra sitt teori prov nästa vecka klarar sitt prov och då kommer vi att få 6 st nya friska
förmågor till tävlingsverksamheten. Vidare så har TK tagit kontakt med Haninge BK för att höra
om det finns intresse att tillsammans med oss genomföra Distriktets DM under nästa år.
- RASK
Då nytillträda kommittéansvarig Sanna Brandt inte kunde närvara på mötet så redovisade
mötesordförande H Vestergren att man i kommittén har en kurs i Rally som pågår för tillfället,
och man även har en kurs i Agility som startar upp den 18 maj.
- RUK
Då kommittéansvarig Lotta Björn inte kunde närvara på mötet redogjordes planerna med ett in
komet mail från L B. Man har dragit igång en utbildning för M1 som kommer att gå på Haninge
BK som också är medarrangör. Man avser också att starta en M 2 till hösten 2016 om intresset
finns bland våra medlemar och samtliga intresserade uppmanas att kontakta Lotta Björn för mer
information.
- Anläggningskommittén
Nytillträdde kommittéansvarig Lars Hägglund, rapporterade att nu har fasadrenoveringen med
utbyte av köksfönstren påbörjats och kommer att slutföras innan sommaruppehållet. Vädjan
gavs till alla närvarande samt till övriga medlemar att komma och hjälpa till på fixardagen den
28-29 maj då det kommer att behövas mangrann uppställning för att fixa stugan.
- Utmärkelsekommittén
Inget att rapportera, då kommittén är vilande för tillfälle.
- Tjänstehundskommittén
Ansvarig Leif Karlsson rapporterade att man för tillfälle har en utbildning på gång med 12 ekipage
till tjänstgörning i försvarsmakten. Och det genererar 1000kr i ersättning per godkänt slutprov för
de ekipage som tillhör Botkyrka BK:s Tjh-kommittén Vidar nämndes att Jörgen Nordin med Indra
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vann DM för patrullhund och med det också kvalade in till patrullhunds SM 2016 och representerar
då BBK.

- Köks-och festkommittén
Kommittéansvarig Britt-Mari Skog rapporterade att köket fungerar men att det alltid finns behov
att det kommer fler som kan stå i försäljningen både onsdagkvällar och på tävlingsdagar.
Uppmanar hugade att höra av sig till ansvarig B-M S. Onsdagkvällar fram till midsommar kommer
köket att vara öppet och uppmannar då alla som är på klubben att kom in och stöd klubbens kök
med att ta en fika tillsammans med dina träningskompisar.
- PR/Info-kommittén
Då kommittéansvarig inte kunde närvara på mötet avrapporterade mötesordförande H V att
både Hemsidan och klubbens officiella FB sida fungerar utan kända problem.

§ 9. Övriga frågor, utan beslut.
En medlem tog upp en spontan frågeställning om Naturreservaten om hon som privat hundägare
har rätt att träna sin hund på dessa marker, Medlemen har medhavd skrivelse och ber mötesordförande högt läsa upp vad som står i naturvårsverkets regler.
Inget formellt beslut fattas, men styrelsen med TK ansvarig redogjorde vad som gäller i
uppgörelsen mellan SBK och Länsstyrelsen gällande dispensen för SBK arrangör att ha lös hund för
träning och prov under hundförbudstiden och alla medlemar uppmanas att följa denna
uppgörelse slaviskt för att inte hamna i onåd med berörda parter och endast följa de regler som
klubbens TK- träningsansvarig meddelar och inte agerar på egen hand ute i våra träningsmarker.

§ 10. Mötets avslutande.
Mötesordförande Hans Vestergren tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 19.30
Därefter tog Staffan Nordin över och genomförde sitt uppskattade föredrag. som avslutades
kl 20,30.

_________________________
Mötesordförande: Hans Vestergren

___________________________
Sekreterare: Hans Glamsare

________________________
Justerare: Jeanette Liljebäck

___________________________
Justerare: Eva-Lena Nilsson

Botkyrka Brukshundklubb
Hästmossevägen 21
147 71 Grödinge
E-post: sekreterare@botkyrkabk.se
Hemsida: www.botkyrkabk.se

3

Organisationsnummer: 812800-3897
Plus-/Bankgiro: 176872-0/423-1940

