
 
 
 
 
    Protokoll 
    Botkyrka Brukshundklubb 
    Styrelsemöte 2006-11-20 
 
Närvarande.  Ej närvarande.
Lena Jernström Jeanette Liljebäck 
Silva Holmér  Kerstin Sundberg 
Ulrik Bergquist Ulrika Pettersson 
Lars-Erik Johansson Pernilla Lövström 
Jenny Mellåker 
Crister Rosenberg 
Robert Carlson 
Anette Johansson 
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 Anette Johansson att justera dagens protokoll. 
§ 4. Godkännande av föregående mötesprotokoll. 
 Protokoll 2006-10-17 godkändes och lades till handlingarna. 
§ 5. Skrivelser. 
 a) inkomna 

Från SBK. Utbildning. Utveckla Ditt ledarskap  Arkiv 
Från Hans Glamsare Rapport från konferens Sörml.distr. 6/11-06 Arkiv 
Från Hans Glamsare. Inköp av bok. Valberedning i arbete. Arkiv 
Från Utmärkelsekommittén. Motion till årsmötet. Avser slopande 
av uppvaktning vid födelsedagar. 
SBK/Info 10/06    Anslås 
Från SBK. Hämta utbildn.planer M1-M5 på SBK:s hemsida RUS 
Från Jonny Jonsson. Undanber sig uppvaktning på sin 75-årsdag. 
b)utgående. 

 Till SBK:s valberedning. 
 Till SBK. Medlemsavgifter för år 2007. 
§ 6. Beslut skrivelser. 
 Styrelsen beslutade att tillstyrka motionen från utmärkelsekommittén 
§ 7. Rapporter. 
 a) ekonomiska 
 Klubbens tillgångar är enligt följande: Postgiro75 111 ICA 70 463  
 Postgiro tävling 1 280 Bank 33 811 Stadshypotek 173 189 samt 
 handkassa 3 652 
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b) övriga 
Domarkonferens kommer att avhållas i Botkyrka den 28 januari. 
Beslutades att vidtala och inbjuda följande tävlingsledare: Kerstin 
Sundberg och Hans Sönnerqvist ( Ulrik åtgärdar ) samt från lydnadspolen 
Helen ( Kristina åtgärdar )  
Sörmlandsdistriktet håller i konferensen. 
Schnauzerklubben lånar klubbstugan den 4 februari. 

§ 8. Sektorer/kommitteér. 
Tävlingssektorn 
Styrelsen gratulerade Hans Glamsare till vinsten i ”stora” klubbmästerskapet  

 och Silva Holmér för vinsten i klubbmästerskapet för appellklasshundar. 
 Hundägarutbildningssektorn 
 Robert deltar i utvecklingskurs mentalitet i Södertälje den 25-26 november. 
 Lärare är Curt och Ingalill Blixt. 
 PR/INFO: 
 Webbsidan kommer att något omarbetas till det bättre. Avsikten är att sektorer 
 etc. lättare själva skall kunna disponera sina egna ansvarsområden. 
 Utmärkelsekommittén. 
 Kommittén är klara med årets utmärkelser. Resultatet får vi ta del av på  
 årsmötet. 
 Kök/servering. 
 I och med att samtliga kurser avslutas under hösten kommer köket att vara 
 stängt på kvällar utom tisdags- och onsdagskvällar. 
 Inköp har gjorts i form av köksmaskin och värmeplattor. 
 Anläggningskommittén. 
 Gräsklippare är nu inköpt till en kostnad av 35 000 kronor. 
 Städdagen besöktes av 21 stycken arbetsvilliga medlemmar. 
 Belysningen bakom klubbstugan kommer att åtgärdas så det blir en 
 stationär belysning. 
 Noterades att EL kostnaderna är mycket höga. Silva åtgärdar enligt 
 följande: Luftvärmepump mm bör inskaffas. Konsult vidtalas så vi  
 erhåller ett totalpris för såväl material som installation. 
 Rasutvecklingssektorn. 
 Noterades att Anders, Eva-Lena och Anette hade varit på kurs avseende  
 nya mentaltesten. 
 D-RUS önskade låna klubbstugan den 22 mars med start klockan 19,00. 
 Beslutades enligt önskan. 
§ 9. Övrigt. 

Jenny meddelade att hon pratat med  Patrik avseende framtagande av en s.k.  
lathund. Kostnad cirka 1000 kronor varav just in time står för 500 kronor.  
Styrelsen beslutade enligt Jennys förslag. 
Noterades att Pernilla Lövström avgår ur styrelsen vid årsmötet samt att  
Jeanette Liljebäck inte ställer upp till omval. 
Påmindes om träffen med markägarna den 9 december. Hög tid att anmäla. 
Ulrika önskade snarast in material till tidningen från ordförande och kassör. 
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§ 10 Nästa möte. 
 Nästa möte är förlagt till den 19 december klockan 19,00 
§ 11. Avslutning. 
 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet klockan 20,15 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Ulrik Bergquist    Lena Jernström 
Sekreterare.     Ordförande. 
 
 
Justeras. 
 
Anette Johansson 
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