
 

 

 

 

    Protokoll 

    Botkyrka Brukshundklubb 
    Styrelsemöte 2006 – 05 – 22. 
 
Närvarande.           Ej närvarande. 
Lena Jernström         Anette Johansson 
Silva Holmér                               Ulrika Pettersson 
Lars-Erik Johansson 
Ulrik Bergquist 
Kerstin Sundberg 
Jenny Mellåker 
Crister Rosenberg 
Robert Carlson 
Jeanette Liljebäck 
Pernilla Lövstöm 
Kristina Löfgren 

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

§ 2. Dagordning. 
 Föreslagen dagordning godkändes. 

§ 3. Val av justeringsman. 
 Föreslogs och valdes Jeanette Liljebäck att justera dagens protokoll. 

§ 4. Godkännande av föregående protokoll. 
 Protokoll 2006-04-25 godkändes och lades till handlingarna. 

§ 5. Skrivelser. 

a) inkomna 
Från SBK. Inbjudan till lärarutbildning 2006-2007  HUS 
SBK-Info nr 5/05 ( feltryck. Skall vara 2006).  Anslås 
Från SKK. Inbjudan steg-2 utbildning för sekreterare. Arkiv 
Från TS. Äskar medel 6000 kronor till tävlingssekretariatet. 
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Från Sörmlandsdistriktet. Inbjudan agilitysektor 22/8 i Södertälje samt  
diverse annat avseende agility 

b) utgående.  
Inga. 

§ 6. Beslut skrivelser. 
Beslutades att sekretariatet skall införskaffa en styck ny skrivare samt en ny 
kontorsstol. Kostnad cirka 3 000 kronor. Ny skärm kommer att erhållas från Robert 
Carlson. 

§ 7. Rapporter 

a) ekonomiska 
Ersättningar från studiefrämjandet för 2005 är nu klart. 
Klubbens ekonomi ser ut som följer: Obligationer 173 189, postgiro 25 711,  
ICA 56 510, tävlingspostgiro 5 019, bank 33 811 och handkassa 4 121. 
Klubben har hittills i år gått plus med cirka 24 000 kronor. 

b) övriga. 
Noterades att ett domarprov med tre aspiranter kommer att avhållas i 
Botkyrka den 25 maj. 

 

§ 8. Sektorer/kommittéer. 

 Tävlingssektorn. 
 Distriktsmästerskapen hade fungerat på ett fullt acceptabelt sätt. Speciellt  
 smidigt hade sökhundsgruppen fungerat. 

 Hundägarutbildningssektorn. 
Styrelsen hade ingenting att invända mot presenterat förslag, signerat Katrin 
Tell, om vissa ändringar i kursverksamheten. Noterades också att möte är 
planerat för i första hand instruktörerna den 7 juni då förslaget kommer att gås 
igenom. 
Fyra nya allmänlydnadsinstruktörer har vi också fått. Anette Johansson, 
Jeanette Liljebäck, Lena Sundh och Eva Werther säger vi grattis till. Lärare har 
varit Katrin Tell.  

 PR/INFO. 
 Noterades att klubbens tidning nummer 2 snart skall distribueras, 

 Kök/Servering. 
 Det biljettsystem som tillämpades under DM fungerade inte särskilt bra 
 varför detsamma kommer att utgå. 
 Den interna debiteringen kommer att ses över. Nytt förslag presenteras 
 vid nästa styrelsemöte. 
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Anläggningskommittén. 
Våra nya flaggor och flaggstänger är nu på plats. Planerna är klippta och 

 tanken är lagad. 
 Ny stege skall det bli på televerksplanen. Vad avser belysningen jobbar 
 man på att försöka få det klart innan mörkret faller. 

 Rasutvecklingssektorn 
 Ett MH prov har man avverkat under våren. MH utbildningen som gick 
 i Nynäshamn är avslutad. 10 juni arrangerar man ett uppfödarMH 

§ 9. Övrigt. 
Eventuellt finns visst missnöje från Botkyrka Hundungdom. För att få 

 klarhet i om så är fallet beslutades att Kristina kontaktar Anna för en 
 pratstund. Beslutades också att Ulrik deltar. 
 Noterades att Silva hade prytt klubbområdet med blommor. 
                      Beslutades att Lena pratar med Iréne bl.a. om att köket alltid skall vara 
 stängt då ingen finns bakom disken. 

§ 10 Nästa möte. 
 Nästa möte äger rum måndagen den 12 juni klockan 19,00. 

§ 11.  Avslutning. 
 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet klockan 20,40. 

 

Vid protokollet 

 

Ulrik Bergquist    Lena Jernström 

Sekreterare     Ordförande 

 

Justeras 

 

Jeanette Liljebäck 
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