
 

 

 

    Protokoll 
    Botkyrka Brukshundklubb 
    Styrelsemöte 2004 – 06 –03 
 
Närvarande.  Ej närvarande. Bilagor till deetta protokoll. 
Hans Sönnerqvist Lars Erik Johansson Resultatrapport 2004 – 06 - 03 
Silva Holmér  Crister Rosenberg 
Ulrik Bergquist Vanja Ljung 
Anders Ahlqvist (delvis) 
Lena Jernström   (delvis) 
Inger Falk 
Anna Carlson 
Rinnie Iderborn 
Ulrika Pettersson 
Kerstin Sundberg 

 

§ 1. Mötet öppnas. 
 Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Dagordning. 
 Föreslagen dagordning godkändes. 

§ 3. Val av justeringsman. 
 Föreslogs och valdes Kerstin Sundberg att justera dagens protokoll. 

§ 4. Föregående mötesprotokoll. 
Protokoll från möte 2004-05-04 godkändes och lades till handlingarna 
Noterades att något beslut angående ADSL anslutning ej hade fattats. 
Noterades också att ordföranden hade kontaktat AMS angående kanslistens   
fortsatta anställning. Något avtal har ännu ej tecknats. 
                       
 
 

§ 5. Skrivelser. 
 a) inkomna. 

Från SBK. Inbjudan till lärarutbildning 2004-2005.  HUS 
 Från SBK. Ang. utställningar i SBK:s utställningsprogram 2005. Arkiv 
 Från SBK. Hundar med kennelprefixet ”de los Suecos”. Dispens. TS 
 Från SBK. Svenska Kennelklubbens utmärkelser.  Utm.kom. 
 SBK – info 4/04    Ansl.tavla 
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Från SBK. Ang. Mentalbeskrivning hund 2004-05-16  Arkiv 
Från Canis Hundskola. Kurs i klickerträning.  TS 
Från Canis Hundskola. Tjäna pengar på klubbens hemsida Arkiv 
Från Per Arne Olsson. Ombyggnad i klubbstugan.  Arkiv 
Från Arne Olsson. Kallelse till möte mer BHU.  Arkiv 
Från Per Arne Olsson. Slarv med låsning av container. TS 
Kreditansökan.PC Superstore.   Silva H 

 

 b) utgående. 
 Till SBK. Redogörelse av omständigheter kring genomförd mentalbeskrivning i  
 Botkyrka 2004-05-16. 

§ 6. Beslut skrivelser. 
 Kreditansökan. PC Superstore. Silva handlägger och har mandat att fatta beslut. 
 Ombyggnad i klubbstugan. Se under anläggningskommittén. 

§ 7. Rapporter. 
 a) ekonomiska. 
 På konton den 31 maj finns för närvarande följande: 
 Handkassa 2 140. Stadshypotek 73 671. Tävlingspostgiro 4 109. Postgiro 43 290. 
 ICA kort 82 190.  
 I övrigt se resultatrapport. 

b) övriga. 
Den 2 juni visade Jonny Jonsson filmen över Botkyrkas 35 år som han på ett  

 mycket proffsigt sätt hade åstadkommit. Vi som var där hade en helkväll. 

 

§ 8. Sektorer/kommittéer. 
 Hundägarutbildningssektorn. 
 Intresseanmälan hade skickats ut till de instruktörer som eventuellt kunde vara 
 intresserade av att vidareutbilda sig till A instruktörer. 
 Vidareutbildning av instruktörer kommer att äga rum den 18 september. Två 
 moment skall man arbeta med. Ansvariga är Anders Eriksson och Per Arne  
 Olsson. 
 HUS skall kontakta TS om att ingen skyddsträning får förekomma på  
 kurskvällar. 

 Tävlingssektorn. 

 Tävlingsprogrammet för år 2005 är nu fastlagt.  
 Ytterligare två av våra tävlingsledare är nu helt klara. Har alltså även klarat 
                      av att anordna två bruksprov. Ann Rosenberg och Katinka Siesage  kan förvänta  
                      sig varsitt snyggt diplom som bevis på detta. 
                      Noterades också att pingstens tävlingar hade fungerat mycket bra. 
                      TS kommer att ha nästa möte den 7 juni. 
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Anläggningskommittén. 
Frågan om åtgärd avseende vikväggen i stugan togs åter upp. Då Lars Erik 
inte var närvarande bordlades ärendet till nästa styrelsemöte. 
Ombyggnad i klubbstugan som föreslagits av Per Arne vann inget gehör hos  
styrelsen. Man hade dock stor förståelse för de problem som fanns. Efter en 
längre diskussion där olika förslag bollades enades man om följande tills 
vidare: Nuvarande sekretariat skall ”städas upp”. Det innebär bl.a. att kopiator 
(äldre) samt prisskåp skall flyttas till styrelserummet. Troligen kan också en hel 
del pärmar och annat material också ”lyftas ut”. Det är också möjligt att en del 
bord etc. måste bytas ut.  
Andra åtgärder som kommittén anser bör utföras framgår av nedanstående. 
Styrelsen beslutade enligt kommitténs förslag. Dock skall kassören hållas 
underrättad vartefter arbetet fortgår. Detta för att kostnaderna inte skall rusa i 
höjden alltför mycket. 
Diskussioner med Botkyrka Hundungdom tas upp avseende diverse kostnader 
samt vilka arbetsuppgifter som skall utföras. Möte med BHU är planerat till den 
12 juni. Deltar gör Per Arne, Kerstin Sundberg och Inger Falk. 
Inköp av egen container för att minska kostnaderna av sophämtning. 
Belysningsstolparna på teleplanen skall bytas ut. 
Klätterställningen vid ”lekplatsen” skall tas bort och sandlådan skall åtgärdas så 
den är i acceptabelt skick. 
Liggande stolpar framför klubbstugan skall bytas ut då de är mer eller mindre 
ruttna. 
På den del av klubbstugan där styrelserummet ligger skall panelen bytas ut. 
Dessutom skall isoleringen ses över. 

PR/INFO. 
Klubbtidningen nummer 2 är på tryckning. Man har så mycket material att 
tidningen måste utökas med ett antal sidor. Konstaterades också att hemsidan är 
ett lyft. 

Rasutvecklingssektorn. 
Lotta Jägare och Per Arne Olsson gratulerades till att ha blivit A figuranter. 
Den 16 maj anordnades mentalbeskrivning. Beroende på vissa omständigheter 
visade det sig i efterhand att beskrivaren ej hade giltig auktorisation. Botkyrka 
BK ( RUS ) har med största sannolikhet, trots detta, hanterat frågan på ett helt 
korrekt sätt och  provet kommer alldeles säkert att godkännas. I övrigt hänvisas 
till skrivelse till SBK daterad 2004-05-21. 

Bildande av tjänstehundssektor. 
Den arbetsgrupp som tidigare tillsats för att arbeta med rubricerade hade nu 
slutfört sitt arbete och lämnade följande förslag: 
En tjänstehundssektor bör bildas. Arbetsgruppen som bestått av Inger Falk, Lena 
Jernström och Anders Ahlqvist förordade också att Leif Karlsson och Björn 
Tapper tillsammans skall svara för verksamheten. Styrelsen beslutade helt 
enligt arbetsgruppens förslag. 
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 Kök och servering. 
 Verksamheten fungerar bra och bruttointäkterna under maj månad var 12 886 kr. 

 

§ 9. Övrigt. 
Gruppen som skall jobba med ”tappt” i kurserna, medlemsvård mm. kommer att  
ha ett första möte den 9 juni. I gruppen ingår Rinnie Iderborn samk, Sonja 
Elming, Robert Carlson, Anette Johansson och Inger Falk. Man efterlyste 
representant från tävlingssektorn. Ulrik tar upp frågan på TS möte den 7 juni. 
Tanken är att göra en nulägesanalys och sedan på basis av den ta fram en 
aktivitetsplan. 

Jubileumskommittén hade för närvarande cirka 40 stycken anmälningar till  
festen på Hågelby i september. Beslutades att ordföranden svarar för ett 
långt och väl underbyggt välkomsttal. Beslutades också att kommittén 
skulle tillfråga Jonny Jonsson om han vill ha det ärorika uppdraget att 
tjänstgöra som ”toastmaster” under kvällen. 

 

§ 10. Nästa möte. 
 Äger rum tisdagen den 17 augusti klockan 19,00 

 

§ 11 Avslutning. 
 Ordföranden tackade för ett bra arbete under vårsäsongen och önskade alla en  
 trevlig sommar. 

 

 
 
 
Vid protokollet 

 

Ulrik Bergquist    Hans Sönnerqvist 

Sekreterare     Ordförande 

 
Justeras 

 

Kerstin Sundberg 
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