
Botkyrka Brukshundklubb. 
Styrelsemöte 2014-11-17 
 

 
Närvarande: Ingrid Tapper, Pia Hörnqvist, Hans Glamsare, Kristin Svee, Marie Linder, Britt-
Mari Skog, Anna Carlson, Hans Vestergren, Linda Lindon samt Jörgen Nordin från 
valberedningen 
 
Meddelat förhinder: Katarina Bäckman, Susanne Kristmansson, Tobias Sjöberg 

 
Dagordning 
§ 1. Mötet öppnas. 
Öppnades på utsatt tid av ordförande Ingrid Tapper 
 
§ 2. Godkännande av dagordning. 
Godkändes 
 
§ 3. Val av justeringsman. 
Pia Hörnqvist utsågs till justerare 
 
§ 4. Föregående protokoll 
Lästes igenom och lades till handlingarna 
 
§5. Skrivelser. 

a) inkomna. 
Ny adress för ansökan om SBK:s förtjänsttecken. Blankett gällande detta finns på SBK:s egen 
hemsida. 

 
b) utgående. 

Inga 
 
§ 6. Beslut skrivelser. 
 
§7 . Rapporter 
a)ekonomi 
PG Konto förening (tävling) saldo 189,67kr 
PG Konto förening (kurser) saldo 38.279,96kr 
PG Konto förening saldo 6901,50kr 
Sparkonto företag saldo 184.429,69kr 
 
Fastighetsdeklaration inlämnad till skattemyndigheten. 
 
b)övriga 
Medlemsmöte, 18 st närvarande. Agilityfilm visades, uppskattat. 
Ny toalett införskaffas, oklart vem som ska göra det, Anders Eriksson från anläggningskommitten 
kontaktas. 
Ny pärm med beslut från SKK:s disciplinnämnd har upprättats, nya beslut sätts in där. 
 
§8. Sektorer och kommitéer 
 



a)HUK 
Ett 10-tal kurser har hållits under året. I februari startar nästa års första kurs, valpkurs, ev. inomhus 
beroende på väder. 
Samarbetskursen med Marie Linder avslutad. 5 deltagare, lyckat arrangemang. 
Jörgen Nordin har varit på en specialkurs i sök  i Nynäshamn, komplement till 
instruktörsutbildningen. 
26/11 hålls ett möte i klubbstugan för alla som är intresserade av utbildning, ej bara för instruktörer. 
Ingrid Tapper föreläser om skillnad mellan vargar och hundar. 
 
b)HUK-A 
Tobias Sjöberg kommer från och med nästa år vara en del av TK. 
 
c)TK 
Tävlingsprogrammet för 2015 klart. 
Tävlingsträningarna ej helt fastställda ännu, kommer hållas en gång per månad men inga datum 
spikade. 
Regelböcker finns i överflöd, reas ut för 10 kr per ex. 
Möte gällande marker har hållits. Gamla och nya marker uppdaterades. 
Läger. Planering för nästa år pågår, blir troligtvis en prova-på-helg till våren, inget datum ännu. 
 
d)RUK 

 
e)köks-och festkommittén 
Stängt för säsongen. 
Ett möte för att demonstrera den nya betaldosan kommer att hållas, troligtvis i januari. 
Julfest/markägarfest diskuterades. Efter omröstning beslutades att ej ha någon markägarfest detta 
år, förhoppningsvis nästa år. Dålig ekonomi kommer att framhållas i brev till markägarna tillsammans 
med en blomstercheck . Ingrid Tapper och TK:s Maria Glamsare författar och skickar ut detta till 
berörda markägare snarast. 
 
f)anläggning 
Ingrid Tapper kontaktar Anders Eriksson ang. byte av toaletter. 
 
g) PR/info 
 
§9. Övriga frågor 
Kallelse till årsmötet ses över och arbetas med på nästa styrelsemöte. Hans Glamsare tar med 
aktuella handlingar. 

 
§10 Nästa möte 
15/12 19.00 
 
§11 Avslutning 
 
 
____________________________  ______________________ 
Ingrid Tapper Ordförande   Linda Lindon sekreterare 
    
 
_____________________________ 
Pia Hörnqvist Justerare 



 
 


