Protokoll
Botkyrka Brukshundklubb
Styrelsemöte 2004-08-17
Närvarande.
Silva Holmér
Ulrik Bergquist
Anders Ahlqvist
Lars Erik Johansson
Ulrika Pettersson
Vanja Ljung
Kerstin Sundberg
Lena Jernström
Anna Carlson
Inger Falk
Crister Rosenberg

Ej närvarande.
Hans Sönnerqvist
Rinnie Iderborn

§ 1.

Mötet öppnas.
Vice ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2.

Dagordning.
Föreslagen dagordning godkändes.

§ 3.

Val av justeringsman.
Föreslogs och valdes Inger Falk att justera dagens protokoll.

§ 4.

Föregående mötesprotokoll.
Protokoll från möte 2004-06-03 godkändes och lades till handlingarna.

§ 5.

Skrivelser.
a) inkomna.
Från Sörmlandsdistriktet daterat protokoll 2004-04-21
Från Sörmlandsdistriktet. IPO/BHP figuranter
Från SBK. Ansökan. Officiell utställning 2007.
Från SBK. SBK-info nr.5/04
Från SKK. Sveriges Hunddag
Från SBK. Tävlingsprogram. Agility 2005
Från SBK. Komplettering. Tävl.program Agility
Från SBK. Utdrag ur protokoll 2004-05-07. Eventuella ändringar
av instruktörsutbildning.
Protokoll från möte mellan BBK och BHU

Arkiv
TS
Arkiv
Ansl.tavla.
Arkiv
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BHU
Arkiv
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Arkiv

b) utgående.
Inga.
§ 6.

Beslut skrivelser.
Inga.

§ 7.

Rapporter.
a) ekonomiska.
På konton per den 17 augusti finns för närvarande följande:
Handkassa 1 800. Stadshypotek 53 671. Tävlingspostgiro 4 504. Postgiro 55 752
ICA kort 84,794.
I övrigt se resultatrapport.
b) övriga.
Inga övriga rapporter fanns.

§ 8.

Sektorer/kommittéer.
Tävlingssektorn.
Ny tävlingssekreterare, efter Björn Ericsson som avsagt sig uppdraget, blir från
och med 2005 Jeanette Liljebäck.
Praktiskt aspirantprov för II klass B domare kommer att anordnas av Botkyrka
den 31 oktober 2004. Provledare Ulrik och referensdomare Lennart
och Christer Malmström.
En domarutbildning kommer att startas under senhösten. Utbildningen förläggs
i Botkyrka och ansvarig är Ulrik.
Träningshelg blir det under hösten. Ansvariga är Lennart och Katinka.
TS undersöker f.n. hur våra träningsgrupper fungerar. En sammanställning
kommer att göras.
Göran Olsson har återigen kvalificerat sig för SM. Dessutom är han uttagen
till NM. Grattis säger vi. Beslutades att Göran erhåller ersättning enligt
följande: Resa Sunne fram och åter med gängse milersättning samt
betald anmälningsavgift. Dessutom uppehälle för tre dagar med 250 kronor
per dag.
Ulrik deltar vid den centrala domarkonferensen den 23 – 24 oktober.
Rasutvecklingssektorn.
MH prov den 21 augusti är fulltecknat. MH prov den 19 september finns
platser kvar.
M3 kommer att anordnas i höst tillsammans med HUS.
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Hundägarutbildningssektorn.
Lena och Robert hade varit på D-hus konferens i Strängnäs. Samtliga
klubbar inom distriktet deltog. Den nya utbildningen diskuterades. Höll
i konferensen gjorde Anki, Märta-Clara och Birgitta Hofflin. Noterades
att vissa klubbar hade svårigheter vad avsåg den interna utbildningen dock
ej Botkyrka.
En A instruktörsutbildning kommer att startas upp under hösten i Botkyrka
Höstens kursverksamhet startas upp under vecka 34. Kurser som startar är
2 grundkurser, 3 nybörjarkurser samt 1 fortsättningskurs. Instruktörer som
jobbar med höstens kurser är Robert C, Lena J, LinaW, Anna C, Karoline L,
Jenny M, Inger F, Annika J samt Marie.
Anläggningskommittéen.
Diskuterades iordningsställande av lilla grusplan. Då klubbens kostnader
under året, inte minst vad gäller anläggningen, har varit ganska stora
beslutades att tills vidare endast rensa planen från ogräs etc.
Arbetet med ny belysning inom klubbområdet pågår. Armaturer, som vi är
lovade från kommunen, saknas fortfarande. Bättre belysning på teleplanen och
på parkeringen blir det således så småningom. Lägre elförbrukning blir det
troligen också.
Här togs också upp frågan om inköp av ny bildskärm till kansliets dator.
Beslutades att Anders handlägger ärendet.
Noterades en viss förvåning från de styrelsemedlemmar som ingick i
kommittén då de inte var informerade om den skrivelse som tillställts
styrelsen från sammankallande i kommittén.
PR/INFO.
Sammanställning av jubileumstidningen pågår. Antal sidor blir cirka 100
stycken. Tryckkostnad 8,700 kronor. Nedprutat från 10, 000 kronor.
Utgivning i slutet av september.
Besökare på hemsidan hittills 7,500 sedan april månad.
Internetanmälan har varit igång cirka 1,5 månader.
Kök/Servering.
Tyvärr har ett antal dagskassor försvunnit av okänd anledning under juni
och juli. Den totala summan som saknas uppgår till 3 173 kronor. Tillsammans med revisorerna har kommittén beslutat att ej göra någon polisanmälan då detta anses meningslöst. Styrelsen var av samma uppfattning.
Åtgärder som vidtagits är att en väggfast kassalåda, till vilken endast
Lars Erik har nyckel, har installerats i köket. Vidare är det endast personal
som ingår i kommittén som har nycklar till köket där nytt lås har satts in.
Beställning av mat etc. vid tävlingar och andra arrangemang fungerar
fortfarande dåligt.
Ekonomin är god och bemanningen fungerar bra.
I övrig hänvisas till den ekonomiska rapporten.
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Festkommittén ( jubileumsfesten ).
Visst åtagande, vad avser kostnader, har gjorts när det gäller lokalbokning och
bokning av orkester. Tyvärr meddelade kommittén att antalet anmälda var
långt under vad vi räknat med. En ”blänkare” läggs omgående ut på hemsidan
och dessutom kommer de som anmält sig på listan att kontaktas. Förhoppningsvis har man endast missat inbetalningen. Jonny Jonsson har tillfrågats om jobbet
som ”toastmaster” men är tveksam i nuläget av skäl som han inte rår över. Om
Jonny inte kan kommer Ulrik att hoppa in.
§ 9.

Övrigt.
Noterades att något måste göras åt städningen i klubbstugan. Sedan det blev fritt
fram för våra fyrbenta vänner att följa med in täcks golvet av diverse hundhår.
Uppdrogs åt Ulrik att prata med Irene om dammsugning åtminstone 1ggr/vecka.
Lena J talade om att Hundens Dag kommer att anordnas under 2005. Hon efterlyste frivilliga medhjälpare.
Tidningen ”Mitt i” annonserade bl.a. att brukshundklubben skulle ha uppvisning
i Storvreten den 21 aug. Anders ”kollar” vilka det är som kallar sig
brukshundklubb.

§ 10.

Nästa möte.
Äger rum torsdagen den 16 september klockan 19,00

§ 11.

Avslutning.
V. Ordföranden tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat klockan 20,30.

Vid protokollet
Ulrik Bergquist
Sekreterare

Anders Ahlqvist
Ordförande

Justeras
Inger Falk
Datum
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