
 

 

 

 

    Protokoll 
    Botkyrka Brukshundklubb 
    Styrelsemöte 2005-05-23 
 

Närvarande.  Ej närvarande. 
Lena Jernström Ulrika Pettersson 
Silva Holmér  Rinnie Iderborn 
Ulrik Bergquist 
Lars Erik Johansson 
Kerstin Sundberg 
Jenny Mellåker 
Anna Carlson 
Crister Rosenberg 
Jeanette Liljebäck 
Robert Carlson 
Vanja Ljung 

 

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

§ 2. Dagordning. 
 Föreslagen dagordning godkändes. 

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

§ 4. Godkännande av föregående mötesprotokoll. 
 Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

§ 5. Skrivelser. 
a) inkomna 

 Från Schering-Plough Animal Health. Avser problem med fästingar.     Arkiv 
Från SBK. Avser tävlingsprogram 2006         TS 
Från SBK. SBK/info nr. 4/05         Ansl.tavla. 
Från SBK. Komplettering kongresshandlingar.        Pärm. 
Från Studiefrämjandet. Kursledarutbildning.        HUS 
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Från Katrineholm. Resultatlistor DM 2005.        Arkiv 
Från Jenny???. Förslag på roligare resultattavla.        Arkiv 
Från Botkyrka Kommun. Avser ny skogsplan.        Arkiv 
Från SKK. Angående Hundens dag.         Arkiv 
Från Sörmlandsdistriktet. Inbjudan. Kurs tävlingspsykologi.       TS 
Från SBK. SBK/info 5/05                               Ansl.tavla  
Från SBK. Inbjudan till lärarutbildning 2005-2006.        HUS 
Från SBK. Arvode. Agilitydomare.         Agititypärm 
Från Kristoffer Hell. Onlineanmälan.         Arkiv 
Från Sörmlandsdistriktet. Kontroll av medlemskap och genom-              TS 
                                         gången MH. 

b) utgående. 
Skrivelse från HUS till ordföranden Lars Ivar i Västmanlandsdistriktet avseende 
examination av instruktörselever. Kopia har sänts till AnnMarie Folkesson SBK.  
 

§ 6. Beslut skrivelser. 
 Avseende fästingar. Skall tas upp till nästa år. I år bedömdes som för sent. 
 ” Roligare” resultattavla. Styrelsen funderar. 

§ 7. Rapporter. 
 a) ekonomiska. 

 Klubbens ekonomi är fortfarande mycket god. På konton per den sista april finns:  
 Postgiro 45 032. Postgiro tävling 29 941. Bank 43 787. Obligationer 174 893. 
 ICA 29 023 och kassa kassör 1 594 kronor. 
 Föreslogs att ersätta nuvarande system med befintlig container med inköp av egen 
 behållare. Tömning skall ske var 14:e dag. Viss vinst ger förslaget redan i år och på sikt  
 minskar kostnaderna med cirka 3 000 kronor per år. Beslutades enligt förslag. 

 b) övriga.  
Inga övriga rapporter förelåg. 

§ 8. Sektorer/kommitteér. 

 Tävlingssektorn. 
 TS hade möte din 17 maj. I huvudsak diskuterades upplägg för Rottweilermästerskapen 
 som blivit större än vi räknat med. Antalet anmälda ekipage är 71 stycken. Vissa 
 problem har funnits vad avser tävlingsledare. Tävlingssekretariatet är sannolikt ett 
 större problem. 
 Till kvällen med Eva Bodfäldt drygt 30 stycken anmälda. 
 Kerstin och Ulrik var i Flen den 18 maj för fastläggande av tävlingsprogrammet för  
 2006. Vårt förslag ändrades endast på en punkt nämligen vår lydnadstävling den 23 
 september blir i. st. den 17 september. 
 Sektorn avser att försöka starta upp utbildning för såväl tävlingsledare som tävlings- 
 sekreterare under hösten. 
 Möte med tävlingsledarna är planerat till den 8 juni. 
                      Ett stort Grattis till Lena som nu tillsammans med Tiffany har blivit Br. Champ.  
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 Anläggningskommittén. 
 Städdagen var välbesökt. Cirka 25 stycken deltog. Till nästa städdag bör lista på 
 jobb som skall utföras anslås. 
 Crister undersöker kostnader för hela konceptet vad avser belysning av televerks- 
 planen. 
 Gräsklippningen av planerna är igång. 
 Blommor har planterats. 
 Sekretariatet har befriats från en del onödiga sladdar mm. Arbetet pågår. 
 Material som tillhör Pea kommer att packas i lådor och t.v. arkiveras. 

 Kök och servering. 
 Fungerar bra. Har en jobbig helg framför sig den 4-5 juni. 

 Hundägarutbildningssektorn. 
 Två appellklasskurser är igång.  
 1 juni är det möte där man skall sammanfatta vårens aktiviteter. 
 Utvecklingsdagen den 24 maj ställdes in på grund av dåligt intresse. 
 Valphagen besöks av cirka 5 valpar varje söndag. 
 HUS har gått igenom vision 2010 liksom TS tidigare gjort. Svårt att få något 
 grepp om innehållet ( verkar flummigt ) varför förslaget tills vidare arkiveras. 
 Meddelades att Barbro Lantz  ej längre vill tjänstgöra som instruktör på grund 
 av för dålig ersättning. 
 Meddelades också att Annica Johansson flyttar. Två instruktörer mindre alltså. 
 Beslutades att en ”praktannons” över vad vi kan erbjuda och vilka resurser 
 vi förfogar över skall införas i t.ex. Mitt i Botkyrka inför hösten övningar. 
 Beslutades också att informera om kraven för att bli instruktör inom SBK. 
                      Detta för att inga missuppfattningar skall finnas ute bland medlemmarna 
 Hus åtgärdar i båda fallen. 

 PR/INFO. 
Vår klubbtidning nummer 2 går till tryckning i vecka 23. 

Rasutvecklingssektorn. 
Den 22 maj avhölls årets första MH prov. 

 Meddelades att Anders Ahlqvist nu är färdig beskrivare. Grattis. 

§ 9. Övrigt. 
                     Rapporterades status av Hundens Dag. Programmet är nästan klart. Domarna blir 
 Kristina Sahlström och Mona Uddenholm. Brandförsvar och polis är några av 
 aktiviteterna. Lennart kommer att svara för att lite skyddsarbete visas. Stånd med 
 försäljning av hundartiklar kommer att finnas. Robust hundburar kommer att skänka 
 tröjor och eventuellt kommer en hundbur att utlottas. En hundfotograf kommer att 
 varapå plats och officiella lydnadsklassprov i ettan blir det. Annonsen är klar och  
 kommer ut i nummer 7-8. 
 Förfrågan om medverkan vid Storvretens familjedag förelåg. Tyvärr är vi tvungna 
 att tacka nej då resurserna inte riktigt räcker till. 
 Vägföreningen önskade låna klubbstugan för avhållande av styrelsemöte den 15 
 juni. Beviljades. 
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                     Meddelades att Rinnie Iderborn avsäger sig vidare styrelseuppdrag på grund av 
                     ändrade förhållanden. Styrelsen tackade Rinnie för den tid hon suttit i styrelsen. 
                     Då Irene Klarkvist förordnande som kanslist går ut under september diskuterades 
                     Irenes anställning. Beslutades att Lena diskuterar frågan med Irene. 

§ 10. Nästa möte. 
 Nästa möte är tisdagen den 14 juni. 

§ 11. Avslutning. 
 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet klockan 09,45. 

 

Vid Protokollet 

 

Ulrik Bergquist    Lena Jernström 

Sekreterare     Ordförande 

 

 

Justeras 

 

Kerstin Sundberg. 
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