
 

       Botkyrka brukshundklubb 

       Styrelsemöte 2014-04-14 

 

Närvarande: Pia Hörnqvist, Anna Carlsson, Hans Vestergren, Hans Glamsare, Linda 

Lindon, Ingrid Tapper, Britt-Mari Skog 

Frånvarande: Kristin Svee, Marie Linder, Tobias Sjöberg, Katarina Bäckman 

 

Dagordning 

§1. Mötet öppnas 

Ordförande Ingrid Tapper öppnade mötet på utlyst tid, 19.00 

 

§2. Godkännande av dagordning 

Godkändes 

 

§3. Val av justeringsman 

Till justerare valdes Anna Carlsson 

 

§4. Föregående protokoll 

Lästes igenom av Ingrid T. och lades sedan till handlingarna 

 

§5. Skrivelser 

a) Inkomna 

Pratade lite om den stundade SBK-kongressen, ska hållas ett möte i Sörmlandsdistriktet 

inför. 

IPO-VM i september, sponsorer osv. 



b) Utgående 

Inga 

 

§6. Beslut skrivelser 

Inga beslut tagna 

 

§7. Rapporter 

a) ekonomi 

Vi ligger för närvarande på plus, ca 14000 kr. Oklar prognos för framtiden ändå. 

500 kr saknas i handkassa för tävling, oklart vem som är ansvarig. Kan eventuellt handla 

om kontant betalning på agilitytävling. Om det ej går att reda ut kommer skulden kvittas 

bort av kassören som en förlust. 

34 nya medlemmar har tillkommit, 30 betalande och 4 ungdomar. 

PG konto förening (tävling) saldo 9.188 kr 

PG konto förening saldo 37.548 kr 

Sparkonto företag 150.963 kr 

Medlemsfråga gällande hedersmedlemskap togs upp, Ingrid T. kollar upp ärendet. 

Nytt bokföringsprogram införskaffat, fort knox. 

b) övriga 

Samrådsmöte 10/4 med representanter från styrelsen, TK, HUK, HUK-A samt tjänstehund. 

Brukstävlande bjuds på kaffe och macka vid samling på tävling, gäller ej för tävling i andra 

discipliner. 

Lunch bjuds till alla funktionärer under tävling. 

20 kr är den nya avgiften för att medverka på träningstävling, bokförs på köket. 

Tjänstehundskommiteén medverkar vid nästa års prova-på dagar. 

Inför nästa medlemsmöte ska en rapport från varje kommiteéansvarig lämnas in. 



 

§8. Sektorer och kommitéer 

a) HUK 

Temadagar/clinics som tidigare varit på tal skjuts upp till hösten. 

Medlemsmötet beslutade att kostnaden för ett sådant tillfälle ska vara 100 kr för medlem 

och 150 kr för icke medlem 

b) HUK-A 

Inga officiella tävlingar under 2015. HUK-A vill bygga upp verksamheten och kör under 

nästa år endast inofficiella tävlingar. 

c) TK 

Rullar på, inga problem för närvarande. 

Prova-på-helg 17-18/5, anmälningarna börjar komma in. 

Jane Syrén och Hans Glamsare fixar maten. 

Utlåning av vapen- fullt lagligt att låna ut vapen till medlemmar. Medlem kan låna 

träningspistol (ej den som använd vid tävling) men är själv ansvarig för att kontakta både 

polis och markägare. Skjutning får ej ske på klubbens område då vi bara har tillstånd på 

onsdagskvällar. TK ansvarar för utlåningen, en förfrågan lämnas till TK-ansvarig Maria 

Glamsare. 

d) RUK 

Eva-Lena Nilsson återauktoriserad som MH-figurant / testledare 

e) Köks-och festkommitéen 

Ej klart med nycklar än. 

f) anläggning 

Nya takstolar på containern byggda, tak på gång. 

g) PR-Info 

Inget nytt 

 



§9. Övriga frågor 

Uthyrning av stugan. Olika priser beroende på tillgång till kök, planer osv. 

Priser publiceras på hemsidan inom kort, bokning sker via styrelsen. 

 

Vad händer om icke medlem skadar sig på klubbens område? 

Maria Glamsare kollar med SBK centalt vad som gäller. 

 

§10. Nästa möte 

Måndag 12/5 kl 19.00 

 

§11. Avslutning 

 

 

---------------------------------------    -------------------------------------- 

Sekreterare Linda Lindon     Justerare Anna Carlsson 

 

 

---------------------------------------- 

Ordförande Ingrid Tapper 

 

 


