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§ 1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades på utsatt tid, kl.19.00 
  
§ 2. Fastställande av röstlängden 

           Efter kontroll mot medlemsmatrikeln fastställde mötet röstlängden till 18 st. 
           röstberättigade medlemmar.  se bilaga 1. 

 
§ 3. Val av mötesordförande 
Ingrid Tapper valdes till mötesordförande 

 
§ 4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare 
Styrelsen meddelade Kristin Svee  till protokollförare 
 
§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska 

justera protokollet 
Till justerare valdes Leif Karlsson och Ann-Katrine Vicente 

 
§ 6. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 
Mötet beslutade att det var stadgeenligt utlyst. via e-post till alla medlemmar och  både 
på BBK:s hemsida samt Facebook . 
 
§ 7. Fastställande av dagordningen 
Mötet beslutade att godkänna dagordningen 

 
§ 8. Genomgång av: 

 
a. Ekonomisk rapport  

Kassören Hans Glamsare lade fram följande ekonomiska rapport: 
- Tendens till att klubben kommer att gå med plus i år, just nu är det plus 
48 280 kr, allt detta mycket tack vare alla kurser som hållits i år. Positivt att 
klubben tagit ikapp fjolårets minus. 
- Klubben har 280 ordinarie medlemmar, 21 familjemedlemmar, 40 
ungdomsmedlemmar samt 12 hedersmedlemmar.  
Hans Glamsare har skickat ut brev till alla medlemmar där uppgifter om 
personnummer och e-post saknas. För att klubben ska kunna använda SBK 
online behöver alla vara nåbara via e-post, annars måste kallelse till möten 
skickas med vanligt brev till dem där uppgifter om e-post saknas. När nya 
hundungdomsmedlemmar som inte även är ordinarie medlemmar tillkommer, 
så finns aldrig uppgifter om personnummer och e-postadress med. 
- Köket fungerar och går med plus. 
- TK har haft fler arrangemang, t.ex. läger, vilket innebär att de går med plus. 
- HUK Alla instruktörer ska ha en stor eloge, kurserna är en stor och viktig post 
ekonomiskt för klubben. Valpkurs startar även i vinter vilket innebär att 
kurserna även blir mer jämt fördelade över året. 
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- HUK-A Ekonomiskt en liten minskning i år jämfört med förra året på grund av 
att de haft få kurser och inte någon tävling. 
- Anläggning Klubbens nödvändiga funktion som måste få kosta pengar. Det 
har under året varit två oplanerade poster; gräsklipparen gick sönder och två 
av belysningsstolparna gick av respektive höll på att gå av. 
- Medlemmar Ligger på plus och det är mycket tack vare kurserna. Klubben har 
börjat få ett gott rykte utåt vilket är mycket viktigt. 
 

b. Rapport från styrelsen och sektorer  
 

- Styrelsen 
-Styrelsen har arbetat på med löpande frågor. 
-Ingrid Tapper har varit på distriktsmöte;  
* På mötet berättade Nyköping åter igen om sitt arbete med 
avtalsinstruktörerna. Alla instruktörer får 5000 kronor skattat och klart och 
klubben hade 2013 42 kurser och fick en mängd nya medlemmar och intäkter 
som följd. BBK tycker inte att det är helt klarlagt att detta inte innebär att 
verksamheten mer börjar likna ett företag och styrelsen blir i så fall arbetsgivare. 
BBK kommer därför att fortsätta med kurser på samma sätt som tidigare som en 
ideell förening. 
* SM har av många tävlande framförts som det bästa, det var bra arrangerat och 
snabb resultatrapportering. Tävlingen ser dock inte ut att ha fungerat så bra 
ekonomiskt, mycket på grund av för lite publik. Distriktet håller nu på att 
analysera varför det blev så men tror att en anledning kan vara att tävlingarna 
direktsändes via webben. 
- Markägarfesten diskuterades vid senaste styrelsemötet. 
- Jörgen Nordin från valberedningen kommer att vara med vid nästa 
styrelsemöte. 
 

- HUK-A 
-Kurser kommer att startas upp till våren igen. 
- Ingen tävling kommer att hållas 2015. 
 

- HUK  
-Under året har 10 kurser hållits. En ny valpkurs är dessutom redan planerad och 
kommer att startas i februari. 
- Fler instruktörer tas gärna emot. 
- 26/11 kommer en instruktörsträff att hållas som riktar sig till både instruktörer 
och övriga som kan hjälpa till vid kurser eller kan tänka sig att hålla kurs. Träffen 
kommer att vara en inspirationskväll och lättare förtäring kommer att bjudas på 
(anmälan krävs därför innan). 
- HUK vill gärna att någon A-instruktör kan hålla en appellkurs, många efterfrågar 
spårkurser. 

  

http://www.botkyrkabk.se/


 
  Botkyrka Brukshundklubb  DAGORDNING FÖR MEDLEMSMÖTE 
       
  Plats: Klubbstugan  Datum: 2014-11-12  
 Närvarande medlemmar: 18 st.  Tid: 19.00 –20:40 
 

Botkyrka  Brukshundklubb 3 Organisationsnummer: 812800-3897 

Hästmossevägen 21  Plus-/Bankgiro: 176872-0 
147 71 Grödinge 
E-post: sekreterare@botkyrkabk.se 
Hemsida: www.botkyrkabk.se  

- Allmänlydnadsinstruktörsutbildning på gång från distriktet. 
 

- TK 
-Tävlingssäsongen är över för i år. 
-SM var mycket uppskattat av de tävlande, bra och snabb resultatredovisning. 
Det verkar inte bli något överskott vilket annars hade fördelats ut mellan alla 
klubbar som hjälpte till. 
- Statuter för Mesta och bästa. TK har frågat Ulrik och hans fru som tidigare ägt 
priset om de kan ändra i statuterna och de var då så snälla och lämnade över 
priset helt till TK. Det kommer att bli lite förändringar redan nu till 2015 och alla 
grenar som TK ansvarar över kommer att finnas med (bland annat kommer 
rallylydnad att räknas in) och sedan är det öppet för diskussion och förslag till 
fler ändringar framöver. Frågor om att både tjänstehund och agility borde räknas 
med framkom. TK tar gärna emot förslag till statuter. 
- TK frågade mötet om ett läger 2015 ska hållas. 
 

- RUK 
Ingen information 
 

- Anläggningskommittén 
-Taket är så gott som klart.  
- Alla strålkastare är bytta och omriktade. 
- Strålkastare på baksidan samt lampa vid låset vid ytterdörren är utbytt. 
- Huset behöver fixas. En kommitté måste bildas om huset ska kunna åtgärdas 
helt under 2015. 
- En fråga väcktes om att toalettstolarna är för låga vilket innebär problem för 
personer som har ont i ben och knän. Beslut togs om att en ny toalettstol ska 
köpas in och att den minsta av befintliga toalettstolar byts ut. 
 

- Utmärkelsekommittén 
Vilande detta år 
 

- Tjänstehundskommittén 
Tjänstehundskommittén håller mest till ute i skogen och syns därav inte så 
mycket på klubben. En kurs har hållits mot certifikat under mars till september 
med totalt 47 träffar varje tisdag, torsdag och söndag i princip varje vecka. 
Kursen leder mot certifiering och sedan placering i förband. 
Vid certifieringen gick 4 upp och 3 blev godkända. Det finns även 2 till som först 
måste köra upp lydnaden som motsvarar lydnaden i lägre klass. Återstående 3 
kommer att få ett tillfälle att gå upp till certifiering. 

- Kommittén kommer att ha ett nytt informationsmöte om sin verksamhet på 
klubben. 
 

- Köks-och festkommittén 
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-Fungerar bra, Britt-Marie Skog framförde att det är kul och att hon under året 
fått mycket hjälp (även om det under hösten varit lite trögare). 
- Köket kommer under nästa år kunna ta emot kort som betalning vid större 
arrangemang. Kortläsaren kräver att den kopplas till en smartphone. I 
förlängningen bör en I-pad köpas in som kortläsaren kan kopplas till. Alla som 
ska stå i köket kommer att få en kortare utbildning i hur kortläsaren fungerar 
innan klubben börjar använda den. Kortläsaren kommer att innebära att 
kontanthanteringen minskas vilket är mycket positivt. 
 

- PR/Info 
-Idag måste alla som vill ha nyhetsbrevet göra ett aktivt val och gå in och klicka i 
det på hemsidan. Nyhetsbrevet borde gå via massutskick till alla medlemmars e-
postadresser. Ingrid pratar med Jenny om detta. 
 

 
§ 9. Övriga frågor 
 

- Efter en tragisk olycka väcktes frågan om att grindarna in till agilityplanen borde 
vara stängda. Orsaken till att de ställts upp är att ett flertal personer annars 
använder planen för att rasta sina hundar. Ett förslag var att alltid ha grindarna 
mot vägen låsta och så får man gå in på planen via grinden på andra sidan 
planen. Röstning huruvida grinden ska vara stängd eller ej bordläggs och tas upp 
på årsmötet i februari. 

- Lokalhyra för hallen på 50 kr per timme var från början sagt att vara tills att 
hallen betalt sig (vilket den gjorde tidigare under året). En medlem har hört av 
sig och tycker att det borde vara gratis för medlemmar att använda hallen precis 
som övriga utrymmen på klubben. Vid mötet framfördes att det kan vara bra att 
ta betalt för att ha pengar vid framtida behov av renoveringar/upprustningar av 
hallen. Ett förslag kom att det borde gå att köpa ett 10 klippkort som då blir lite 
billigare än att köpa per timme och att det då ska gå att sätta in pengar på 
klubbens konto och slippa betala med kontanter. Styrelsen tittar på frågan 
angående betalning av hallen och det bordläggs och tas upp för beslut på 
årsmötet i februari. 

- Fråga om vilka marker vi har framfördes vid mötet. Hans Glamsare håller på att 
inventera vilka marker vi har och ska be alla markägarna att rita ut exakt vilka 
områden vi får vara på på kartor samt att han ska prata med Ann Roserberg som 
tidigare var ansvarig för markerna. Hans håller även på att förhandla med 
DeLaval att vi kanske kan få tillgång till deras marker och innan det är klart så får 
vi inte vara på dessa marker och träna med risk för att få ett nej. 

 

§ 10. Mötets avslutande. 
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-----------------------------------------  ----------------------------------------- 
 
Sekreterare Kristin Svee   Ordförande Ingrid Tapper 
 
 
 
 
 
------------------------------------------  ------------------------------------------ 
 
Justerare Leif Karlsson   Justerare Ann-Katrine Vicente 
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