
 

 

 

 

    Protokoll 
    Botkyrka Brukshundklubb 
    Styrelsemöte 2004 –12 – 02. 
 

Närvarande.  Ej närvarande. 
Anders Ahlqvist Hans Sönnerqvist 
Silva Holmér  Inger Falk 
Ulrik Bergquist Anna Carlson 
Ulrika Pettersson Lena Jernström 
Vanja Ljung  Crister Rosenberg 
Rinnie Iderborn 
Lars Erik Johansson 
Kerstin Sundberg 
 

 

§ 1. Mötet öppnas. 
 Ordföranden Anders Ahlqvist 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. 
Följande justeringar gjordes i protokoll från möte 2004-11-09. 
§ 8. Anläggningskommittén. Kostnaden för ny vikdörr avser reparation ej ny 
dörr. 
§ 9. Första raden. I stället för att HUS meddelade---- skall stå Lena Jernström 
meddelade---.  
Därefter godkändes protokollet och lades till handlingarna.  

§ 5. Skrivelser. 

a) inkomna. 
Från Sörmlandsdistriktet Protokoll daterade den 2004- 05- 27 Arkiv 
2004-06-16, 2004-08-16, 2004-09-28 och 2004-10-27 
Från SBK. (valberedningen ).   Arkiv 
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Tävlingsprogram Agility 2005   BHU 
SBK info. Nr 9 2004.    Ansl.tavla 
Informationsmöte. Ungdomssatsning. Sörmlandsdistriktet. Frivillig. 

b) utgående 
Inga utgående skrivelser fanns. 

§ 6. Beslut skrivelser. 
 Då styrelsen inte hade några synpunkter/förslag vad avsåg skrivelse från SBK  
 ( valberedningen ) lades densamma till handlingarna. 

§ 7. Rapporter. 

a) ekonomiska. 
Noterades att klubbens ekonomi är god. Detta trots att en del stora satsningar har 
gjorts när det gäller vår anläggning. Ett lyft har också gjorts när det gäller vår 
klubbtidning vilket också har kostat en del. Jubileumsfirande samt 
jubileumstidskrift är andra stora kostnader. På konton den 2004-11-30 fanns 
medel enligt följande: ICA kort 101.507. Postgiro 40,785. Stadshypotek 53,671 
och handkassa 7,275. På förslag från kassören ( som rådgjort med revisorerna ) 
beslutades att köpa obligationer Stadshypotek för sjuttiofem tusen ( 75,000 ) 
kronor. I övrigt se resultat och balansräkning. 

b) övriga. 
Inga övriga rapporter förelåg. 

§ 8. Sektorer/kommittéer. 

 Rasutvecklingssektorn. 
 Utbildning M 3 sker den 4 och 5 december. 

 PR/INFO. 
 Såväl årets sista nummer  av vår klubbtidning som jubileumsupplagan kommer att  
 distribueras i vecka 50. Båda tidskrifterna distribueras samtidigt. Detta för att  
 minska portokostnaderna. 

 Kök och servering. 

 Noterades att till kökets nuvarande konto 101,507 kronor kan läggas ytterligare  
 1,892 kronor där fakturering till bl.a. distriktet ännu ej skett. 
 Till markägarträffen i december hade 27 markägare anmält sitt deltagande. Från  
 klubben hittills endast 5 stycken. 

 Tävlingssektorn. 

 Onsdagen den 23 februari 2005 klockan 19,00 kommer en så kallad  
 ”domarutfrågningskväll” att anordnas. Detta på begäran av några av klubbens  
 tävlande. Genomgång av hur klubbens tävlingar har fungerat under 2004 
 kommer det också att bli. 
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Hundägarutbildningssektorn. 
En instruktörsträff var det den 16 november. Glädjande nog hade hela 17 
stycken hörsammat kallelsen. 
Kursstart för utbildning till A- instruktörer blir det den 21 december. 
En kortkurs i spår, under ledning av Leif Åsberg och Ulrik Bergquist, har klarats 
av den 13-14 november.  
Pågående kurser är en valp-och en nybörjarkurs. Kurser som startar i december 
är en nybörjar-och en fortsättningskurs. 
Beslutades att klubben, efter diskussion med Botkyrka Hundungdom, tar 
över valphagen i egen regi från och med 1 januari 2005. Valphagen kommer 
att sortera under hundägarutbildningssektorn. 
Vid instruktörsträffen den 16 november framkom önskemål från närvarande 
instruktörer att i stället för att erhålla ersättning i form av arvode ville man ta ut 
t.ex. en klubbväst, klubbjacka eller annat. Styrelsen beslutade enligt följande: 
Det går alldeles utmärkt att när man hållit en kurs ta ut antingen arvode 
eller t.ex. en klubbväst. Mellanskillnaden mellan kostnaden för klubbvästen 
respektive arvodet tillfaller klubben. Handhavandet av ovanstående svarar 
hundägarutbildningssektorn för. Beställningar av klubbvästar, 
klubbjackor etc. görs av kansliet Irene Klarkvist. 

 Anläggningskommittén. 
Lars Erik meddelade att han inte kommer att ingå i kommittén under 2005.  
Detsamma gäller Per Arne Olsson. 
Vad avser snöskottning av planerna konstaterades att väderleken tillåter inte att 
vi kör ut fordom för plogning för närvarande. Anledningen är att vi förstör 
planerna. 
Silva hade tagit fram pris, för att i stället för att reparera vikväggen sätta upp ett 
draperi. Kostnaden låg på 8,200 kronor. Styrelsen beslöt att bordlägga frågan till 
nästa år. 

§ 9. Övrigt. 

Schnauzerklubben önskade låna klubbstugan den 6 februari. Styrelsen  
beslutade enligt schnauzerklubbens önskemål. 
Noterades att en tävlingsledarkonferens kommer att avhållas i Botkyrka den 19 
februari. Konferensen går i distriktets regi och ansvariga är Christer Malmström 
och Ulrik Bergquist. Max 4 deltagare per klubb. 
En domarkonferens, också den i distriktets regi, är planerad till slutet av 
november. 
Övrigt som planeras av distriktet under 2005 är en sammankomst med ämne 
tävlingspsykologi, samt ett helgläger för rapportekipage. 
Utbildning av domare startar i Botkyrka den 6 december 2004. ( Distriktskurs ). 
Förfrågan från distriktet om Botkyrka kan svara för distriktsmästerskapen 2006 
kommer att behandlas av tävlingssektorn. 
Budget ( en så kallad nettobudget ) skall göras inför årsmötet. Beslutades att 
Silva och Ulrik tillsammans upprättar densamma. 
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§ 10. Nästa möte. 
 Nästamöte äger rum tisdagen den 11 januari 2005. 

§ 11. Avslutning. 
 Ordföranden tackade de närvarande styrelsemedlemmarna för det gångna året  
 och önskade En God jul och Ett Gott Nytt År. Mötet avslutades klockan 20,02. 

 

 

Vid protokollet. 

 

Ulrik Bergquist.    Anders Ahlqvist. 

Sekreterare.     Ordförande. 

 

 

Justeras. 

 

Kerstin Sundberg. 
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