
 
 
 
 
 
    Protokoll 
    Botkyrka Brukshundklubb 
    Styrelsemöte 2006-10-17. 
 
Närvarande  Ej närvarande 
Lena Jernström Ulrika Pettersson 
Silva Holmér 
Ulrik Bergquist 
Lars-Erik Johansson 
Kerstin Sundberg 
Jenny Mellåker ( delvis ) 
Crister Rosenberg 
Jeanette Liljebäck ( delvis ) 
Robert Carlson 
Anette Johansson 
Kristina Löfgren 
Pernilla Lövström    
 
 
§ 1. Mötet öppnas 
 Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 
§ 2. Dagordning. 
 Föreslagen dagordning godkändes. 
§ 3. Val av justeringsman. 
 Föreslogs och valdes Anette Johansson att justera dagens protokoll. 
§ 4. Godkännande av föregående protokoll. 
 Protokoll 2006-09-18 godkändes och lades till handlingarna. 
§ 5. Skrivelser. 

a) inkomna. 
Från Hans Glamsare den 2006-09-21. Avser styrelsens handlande vid 
medlemsmöten mm. 
Från Hans Glamsare avseende planering av 2007 års tävlingar. 
Från Hans Glamsare avseende separat hemställan om genomgång av 
lydnadsklasregler.. 
Från Hans Glamsare. Motion till årsmötet avseende Tack-för Hjälpen fest. 
Från HUS. Höjning av kursavgifter. 
Från SBK. Inbjudan. Kompetensutveckling räddningsinstruktörer. Arkiv 
Från HUS. Angående ID-scanner 
Från HUS. Angående balanshinder. 
Från Hans Glamsare. Tilläggstext till hemsidan. Avser serietävlingar. 
Från SBK. Telefonlista kansli   Arkiv 
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SBK/info nr. 9    Ansl.tavla 
Från Sörmlandsdistriktet. Ny tävlingssekreterare.  Arkiv 
Från SBK. Uppgift om medlemsavgifter 2007.  Sekr. 
Från SBK. Ang. inofficiella utställningar.  Arkiv 
Från SBK. Avser val till SBK centralt.   Arkiv 
b) utgående. 
Inga 

§ 6. Beslut skrivelser. 
 Avser styrelsens handlande vid medlemsmöten. 
 Styrelsen noterade och fastslog att vid kommande medlemsmöten skall  
 dagordning finnas och protokoll ( minnesanteckningar ) skall föras. 
 Vad avser den del som har med ekonomi att göra är den åtgärdad enligt 
 kassören 
 Planering av 2007 års tävlingar. 
 Återremitterades till TS för kallelse till separat möte. 
 Separat hemställan om genomgång lydnadsklassregler. 
 Återremitterades till TS. Ärendet ligger inom TS ansvarsområde varför TS 
 själva handlägger. 
 Motion till årsmötet avseende ”Tack för hjälpen fest ”. 
 Styrelsen yrkar avslag på motionen med följande motiveringar. 
 Utrymmet i vår klubbstuga är begränsat ( max 50 personer ). Dessutom  
 konstaterar styrelsen att man redan idag får någon form av belöning 
 ( mat, kaffe etc ) när man hjälper till vid klubbens arrangemang. 
 Tilläggstext till hemsidan. ( avser serietävlingar ). 
 Styrelsen beslutar enligt förslagsställaren. Jenny åtgärdar. 
 Höjning av kursavgifter. 
 Styrelsen beslutade enligt HUS förslag.  
 
§ 7. Rapporter. 
 a) ekonomiska. 
 Klubbens tillgångar är enligt följande: ICA 68 202 Postgiro 68 126 Bank 33 811 
 Tävl.postgiro 7 300 Obligationer 173 189 samt handkassa 3 707 
 Klubbens netto hittills i år är 79 930 kronor.  
 b) övriga 

Blommor som skickats till Benny Jansson hade varit mycket uppskattade. 
§ 8. Sektorer/kommitteér. 
 Hundägarutbildningssektorn. 
 Ett antal kurser pågår. Inga fler kommer att startas upp under hösten. 
 5/12 blir det instruktörsmöte och i mitten av januari  blir det instruktörs- 
 utveckling. 
 Instruktörernas kaffe och bulle skall ej debiteras HUS. 
 Vad avser ID-scanner är det redan åtgärdat och när det gäller balans- 
 hinder tas det upp på städdagen. 
 Utmärkelsekommittén. 
 Möte för att klara ut årets utmärkelser är planerat inom kort. 
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 Tävlingssektorn. 
  Deltagarantalet i årets KM är det sämsta på många år. Till stora KM 
 är 4 ekipage anmälda. Och samma antal är anmälda till appellklass KM. 
 Helt oacceptabelt naturligtvis. 
 Annars har tävlingsverksamheten under hösten fungerat bra. 
 PR/INFO. 
 Jenny undersöker om en s.k. lathund kan fås sponsrad genom ”Just in time”. 
 Mycket ”skräp” finns det i gästboken. Jenny funderar över hur detta skall  
 hanteras. 
 Tidningen får beröm som vanligt. 
 Någon annonsör har slarvat med betalning för annons. Marianne Stor  
 undersöker. 
 Ny annonsör har visat intresse ( prickiga hunden ). Hon vill ha pris- 
 uppgifter, manusstopp mm. 
 Kök/Servering. 
 Markägarträffen är planerad till den 9 december. 
 Anläggningskommittén. 
 Det är stora problem med att få till belysning på parkeringsplatsen. Elektriker 
 har konsulterats men någon acceptabel lösning har man ej kommit fram till. 
 Fortsättning följer. 
 30 skylten som tidigare fanns på vägen har tagits ( rivits ) ner. Vore nog 
 bra om den kom upp igen. 
 Lista skall iordningsställas för arbete på städdagen. 
 Förslagsvis skall om möjligt nuvarande stege bytas ut till våren mot en  
 stege i stål. 
 Beslutades att genom Cristers försorg inköpa en bättre begagnad gräs- 
 klippare till det facila priset av 35 tusen kronor. Nypris över 100 000. 
 Rasutvecklingssektorn. 
 Fem stycken MH kommer att arrangeras under 2007. Samtliga genom BBK. 
                      21/4 Riesenklubben. 26/5 BBK. 9/6 Schäfer Wilses. 1/9 BBK samt  
                      29/9 Riesenklubben. 
                      Anders och Anita åker till Sörmlandsdistriktets organisationskonferens. 
                      Testledarutbildning hösten 2006. Eva Werther deltar. 
§ 9. Övrigt. 

-Uppdrogs åt sekreteraren att svara  på skrivelse från SBK:s valberedning. 
- Beslutades att göra tillägg i ordningsreglerna enligt följande: Hunden skall  
  hållas kopplad i klubbstugan samt inom klubbområdet. 
- Leonbergeranhängarna önskar låna klubbområdet för utställning den 
  25 augusti 2007. Styrelsen har inga invändningar men ordföranden 
  undersöker så det inte krockar med någon annan verksamhet. 
- Diskuterades om det behövdes en kanslitjänst. Sektorerna tar mer och 
  mer hand om sina egna uppgifter. Kansliets arbetsuppgifter har därför 
  radikalt minskats under de senaste åren. Styrelsen bedömde att kostnaderna 
  inte stod i rimlig relation till behovet av kanslitjänster. Styrelsen 
  beslutade att tjänsten på kansliet skall upphöra från och med den 1 februari. 
  Detta under förutsättning att tidpunkten är acceptabel för den som f.n. 
  innehar tjänsten.    
  Ordföranden kontaktar AMI och sekreteraren pratar med Irene     
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                      Följande aviserade sin avgång ur styrelsen på årsmötet 2007. 
                      Ordföranden Lena Jernström, V. Ordföranden Lars-Erik Johansson, 
                      kassören Silva Holmér, sekreteraren Ulrik Bergquist samt ledamoten 
                      Jenny Mellåker. 
§ 10. Nästa möte. 
 Nästa möte äger rum måndagen den 20 november klockan 19,00. 
§ 11. Avslutning. 
 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet klockan 21,40. 
                           
 
 

 
Vid protokollet 
 
 
Ulrik Bergquist   Lena Jernström 
Sekreterare    Ordförande 
 
 
 
Justeras 
 
Anette Johansson 
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