
 

 

 

 

    Protokoll 
    Botkyrka Brukshundklubb 
    Styrelsemöte 2005-08-15. 
Närvarande  Ej närvarande. 
Lena Jernström Jenny Mellåker 
Silva Holmér  Jeanette Liljebäck 
Ulrik Bergquist 
Lars Erik Johansson 
Kerstin Sundberg 
Anna Carlson 
Vanja Ljung 
Crister Rosenberg 
Ulrika Pettersson 
Robert Carlson 
 

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

§ 5. Skrivelser. 
 a) inkomna. 

 Från SBK.  Ny  funktionärslista testledare.   RUS 
 Från  SBK.Ny lista mentallärare, mentaltestdomare och beskrivare.  RUS 
 Från  SBK.Angående besiktning på utställning.   HUS 
 Från  SBK.Ang. ändringar i SBK:s utställningsprogram 2006  Arkiv 
 Från SBK. Dags att söka officiella utställningar 2008.    Arkiv 
 SBK- Info nr 6/05.     Anslås 
 Från SBK.Inbjudan utvecklingskurs för Lärare år 2005.  HUS 
 Från SBK.Central domarutbildning, agility   Arkiv 
 Från SBK.Preliminärt tävlingsprogram agility 2006.   Arkiv 
 
 
Datum  justeras    sid 1 av 3. 



 Från Inger Falk. Avseende nya allmänlydnadsinstruktörer. HUS 
 Från Inger Krantz. Villaföreningen. Ny adress för klubbtidningen. PR/INFO  
 Från Arbetsförmedlingen. Omprövning av lönebidrag  Ordf. 

 b) utgående. 
 Inga 

§ 6. Beslut skrivelser. 
 Inga. 

§ 7. Rapporter. 
 a) ekonomiska. 

 På konton  per den 30 juli: Postgiro 24 972,81, bank 33 787,00,  
 obligationer 178 814,00, kassa kassör 849,00. På konto per den 30 juni:  
 ICA 37,887,00 och på konto per den 22 juli postgiro tävling 11,416,80. 

 b) övriga. 
 Noterades att följande personer hade uppvaktats på sina 70-årsdagar. Sonja  
 Thuring, Rolf Stor och Kurt Öberg. 
 Ny spis till köket hade inhandlats och fanns nu installerad på plats. 
  

§ 8. Sektorer/kommitteér. 

 Tävlingssektorn. 
 Möte i sektorn är planerat till den 18 augusti. 
 Göran ”Pigge” Olsson gratulerades till ytterligare en start i SM. Beslutades att  
 klubben täcker kostnader i sedvanlig ordning. 
 Höstens första tävlingsdag med lydnadsklass och Sph. Lkl hade klarats av utan 
 anmärkningar. 
 Teoretiskt domarprov kommer att avläggas i Botkyrka den 7 september. 

 Hundägarutbildningssektorn. 
Möte i sektorn blir det den 23 augusti. 
Utöver pågående kurser kommer två grundkurser och en fortsättningskurs att 
startas upp. 
Nytt försök med instruktörsutveckling skall göras under hösten. 
Start för valphageverksamhet blir det den 28 augusti. 
Robert meddelade att han avser att avgå som sammankallande nästa år dock kommer 
han att sitta kvar i sektorn. 

Rasutvecklingssektorn. 
Vid möte planerat till den 25 augusti kommer man att lägga fast tidpunkter för MH 
prov under 2006. Man kommer också att diskutera behov av ytterligare funktionärer. 
MH provet den 4 september är fullbelagt. Tyvärr var det fler anmälningar än man 
kunde ta. 
Eva-Lena Nilson är nu godkänd som testledare. Styrelsen säger Grattis. 
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Anläggningskommittén. 

Beslutades att städdag blir det den 12 november med start klockan 09,00. 
Kostnadsförslag på snöslunga skall tas in till nästa styrelsemöte. 
Beslutades att ny matta till entrén skall inköpas. 

Kök och servering. 
Fungerar bra men ytterligare lite personal behövs. 

PR/INFO: 
Önskar mer material till nästa nummer av tidningen. 

§ 9. Övrigt. 
På förfrågan av Leevi om klubben var intresserad av köp av en pistol som han  
hade i sin ägo blev svaret ja. Föreslogs att klubben betalar 700 kronor för pistol 
inklusive 80 skott. Lars Erik handlägger. 
Noterades att AFR inte ville svara för en del av Botkyrkas kostnader vid arrangerandet 
av deras SM. Ärendet handläggs för närvarande av Anders Eriksson. 
BHU har fortfarande inte betalat för tjänster ( gräsklippning ) som BBK utförde under 
2004.  
Diskuterades vem, vilka som skall ha nyckel till köket. Beslutades att 
kökskommittén själva bestämmer över detta. 
När det gäller bevakningshundar är det så att idag erhåller endast hundägaren 
ersättning. Inger ersättning utgår således till klubbarna.  
Styrelsen gratulerar Katinka som blivit distriktmästare i bevakning och således deltar i 
SM senare i höst. Katinka kommer att ställa upp i Botkyrkas färger. 
Tyvärr har vi fått ett oönskat husvagnsekipage på vår parkering. Förhoppningsvis är 
det tillfälligt. 
Medlemsmötet den 21 september kommer bl.a. att innehålla veterinärbesök. 
Vaccinering kommer att vara möjligt. 
Hundens dag verkar bli riktigt stort. Mer än 100 anmälningar blir det säkert till 
utställningen. Försäljning av hundprodukter, besök av polis, brandkår, fotografer samt 
mycket annat borgar för en riktig heldag. 

§ 10. Nästa möte. 
 Nästa möte är tisdagen den 20 september klockan 19,00. 

§ 11 Avslutning. 
 Ordföranden avslutade mötet klockan 20,45. 

Vid protokollet 

Ulrik Bergquist    Lena Jernström 
Sekreterare.     Ordförande. 

Justeras 

Kerstin Sundberg 
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