
  

 

 

 

 

 

    Protokoll 
    Botkyrka Brukshundklubb 
    2006 – 02 – 11 ( förmiddag ). 
 
Närvarande.  Ej närvarande. 
Lena Jernström Silva Holmér 
Ulrik Bergquist Vanja Ljung 
Lars-Erik Johansson 
Kerstin Sundberg 
Jenny Mellåker 
Anna Carlson 
Crister Rosenberg 
Ulrika Pettersson 
Jeanette Liljebäck 
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 Ulrika Pettersson att justera dagens protokoll 

§ 4. Godkännande av föregående protokoll. 
 Protokoll 2006 01 17 godkändes och lades till handlingarna. 

§ 5. Skrivelser. 
 a) inkomna. 

Från Leif Karlsson. Diverse info.    Arkiv 
Från Södertälje BK. Inbjudan Bevakningskurs,   Anslås 
Från Hans Glamsare. Riesenschnauzerklubben. Lån av stuga 24 april 

b) utgående. 
Inga. 
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§ 6. Beslut skrivelser. 
Beslutades att Riesenschnauzerklubben får disponera klubbstugan den 24 april 
för styrelsemöte mellan 19,00 och 22,00. 

§ 7. Rapporter. 
a) ekonomiska. 
Utgår. 

 b) övriga. 
Robert informerade från möte med FRG (Brandkåren ) där han och Leif Karlsson närvarat. 
Huruvida BBK kommer att involveras är mera tveksamt. Man knyter personer ej klubbar 
till sig. Eventuellt kan man erhålla någon form av anslag. Mera ”kött på benen” i detta 
ärende får vi så småningom. Robert kommer att deltaga på ytterligare ett möte under mars 
månad. 
Trygghet allas vårt område. Så benämns en folder som kommunen skall ge ut. Vill vi vara 
med där? Frågan bordlades till nästa styrelsemöte. 

§ 8. Sektorer/Kommitteér. 
Tävlingssektorn. 
Rapporterades att vi återigen kommit på andra plats vad avser priset när det gäller 
distriktets bästa tävlingsklubb. 
Priset för bästa klubb vad avser uppflyttade och godkända appellklasshundar går dock till 
Botkyrka. 
Hundägarutbildningssektorn. 
Noterades, glädjande nog, att man har kö av instruktörer för att hålla kurser. 
PR/INFO. 
Hemsidans domän står i Per Arne Olssons namn. Skall rättas till. Jenny åtgärdar. 
Överskådlig kalender till hemsidan jobbar man på. 
Kök/Servering. 
Behållning 31 december 2005. 47,903 kronor. 
Anläggningskommittén. 
Vikdörren är levererad och monterad. Stort tack till Ingemar Elming och Hans Glamsare  
som svarat för monteringen. 
När det gäller plogning av planerna är detta under kontroll. 

§ 9. Genomgång av verksamhetsberättelse, bokslut, budget samt verksamhetsplan för 
2006. 
Samtliga handlingar gicks igenom och med smärre justeringar vad avsåg budget och 
tävlingssektorns verksamhetsberättelse var allt i sin ordning. 

§ 10. Avslutning. 
Ordföranden tackade för det gångna året och avslutade mötet klockan 11,45. 

Vid protokollet.    

Ulrik Bergquist    Lena Jernström 
Sekreterare     Ordförande 

Justeras 

Ulrika Pettersson 
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