
 

 

 

 

 

    Protokoll 

    Botkyrka Brukshundklubb 
    Styrelsemöte 2006-06-12 

Närvarande. 
Lena Jernström 
Silva Holmér 
Ulrik Bergquist 
Lars-Erik Johansson 
Jenny Mellåker 
Kerstin Sundberg 
Crister Rosenberg 
Robert Carlson 
Ulrika Pettersson 
Jeanette Liljebäck 
Anette Johansson 
Kristina Löfgren 
Pernilla Lövström 

 

§ 1. Mötet öppnas. 
 Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. Kvällen 
 till ära (sista mötet innan sommaruppehållet) bjöd ordföranden på hemlagad 
 kaka som smakade utmärkt. 

§ 2. Dagordning. 
 Föreslagen dagordning godkändes. 

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

§ 4. Godkännande av föregående protokoll. 
 Protokoll 2006-05-22 godkändes och lades till handlingarna. 

§ 5. Skrivelser. 

a) inkomna. 
Från RUS. Ansökan om extra mentalbeskrivning den 2006-08-13. 
Beskrivningen är begärd av Svenska Pappilon-Ringen. 
Från RUS. Mentalbeskrivning vid följande tillfällen under 2007. 
2007-05-26 samt 2007-09-01. 
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b) utgående. 
Se under inkomna. Båda dessa skrivelser är sända till SBK samt till 
D/RUS, Södermanland. 

§ 6. Beslut skrivelser. 
 Se under inkomna skrivelser. 

§ 7. Rapporter. 

 a) ekonomiska. 
 Klubbens ekonomi ser ut enligt följande: postgiro tävling. 1 739,  
 postgiro 41 533, bank 33 811, kassa 4 161, ICA 58 681 samt 
 obligationer 173 189. 

 Årets nettoresultat hittills är cirka 31 000 kronor. 

 Intäkter HUS är cirka 60 000 att jämföra med 2005 års resultat cirka 67 000. 
 Motsvarande siffror för TS är 31 000 respektive 37 000. 

c) övriga. 
Inga övriga rapporter förelåg. 

§ 8. Sektorer/kommittéer 

 Hundägarutbildningssektorn. 
 Avhållet instruktörsmöte hade samlat cirka 10 deltagare. Huvudpunkt reviderat 
 kursupplägg. Mottogs positivt av instruktörerna. Katrin jobbar vidare till ett helt 
 färdigt koncept. Även slutproven kommer att revideras. 
 Noterades att det fortfarande råder en viss brist på instruktörer. 
 Såväl A som allmänlydnadsinstruktörer skall utbildas. 

 Tävlingssektorn. 
 Cirka 40 deltagare hade det varit vid lydnadsprovstävlingarna den 10 juni. 
 Önskemål framfördes om kurser för ren tävlingslydnad. Då sådana kurser  
 ligger under TS beslutades att TS funderar över detta till hösten. 

 Rasutvecklingssektorn. 
 Se under inkomna och utgående skrivelser. 

 PR/INFO. 
 Noterades att klubbtidningen är under tryckning. 

 Kök/Servering. 

 Köket kommer i fortsättningen att debitera sektorena med i stort sett faktiska 
 kostnader vid arrangemang t.ex. tävlingar. 
 Serveringen kommer att ha stängt under tiden 19 juni – 13 augusti. Notera dock 
 att det är öppet tisdagar och onsdagar när Irene inte har semester samt tävlings- 
 helger. 

 Utmärkelsekommittén. 
 Anbud har begärts för kostnader på 10 årsnålar. 
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 Anläggningskommittén. 
 Man hjälper BHU med gräsklippning. Dessa debiteras för detta 2 ggr. per år. 
 I övrigt inget att rapportera. 

§ 9. Övrigt. 
 Kansliet kommer att vara stängt under tiden 3/7 – 31/7 då Irene har semester. 
 Valphagen som sorterar under HUS är för närvarande vilande. 
 Vad avser BHU så kommer Anna att avgå som ordförande vid årsmötet och  
 Niklas tar över.  
 Beslutades att LP rosetter skall inköpas. TS handlägger. 
 Zoologen i Västerhaninge har erbjudit oss att diskutera någon form av  
 sponsring. Klart intressant. Pernilla handlägger. 
 Någon träningsgrupp för lydnadsklasshundar finns för närvarande inte och 
 skall plockas bort från hemsidan. 
 Beslutades att skicka blommor till Gun Normans begravning. Silva och  
 Ulrik handlägger. 

§ 10. Nästa möte. 
 Nästa möte äger rum tisdagen den 22 augusti. 

§ 11. Avslutning. 
 Ordföranden avslutade mötet klockan 19,50 och önskade samtliga en 
 trevlig sommar. 

 

Vid protokollet 

 

Ulrik Bergquist    Lena Jernstöm 
Sekreterare.     Ordförande. 

 

Justeras 

 

Kerstin Sundberg 
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