
Botkyrka Brukshundklubb. 
Styrelseprotokoll 2014-12-15 
 

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

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

a) inkomna. 
SBK-info, mailats till samtliga styrelsemedlemmar 
Statistik till SBK, mailas till och fylls i av alla kommittéansvariga 
Riesenklubben har avbokat sitt arrangemang hos oss 15/9 2015, för dyrt  
Förfrågan om sommarkurs från Lotta Linusson 
 

b) utgående. 
Inga 

 
§ 6. Beslut skrivelser. 
Beslut tas på styrelsens arbetsdag 10/1 2015 
 
§7 . Rapporter 
a)ekonomi 
PG Konto förening (tävling) saldo 414,67kr 
PG Konto förening (kurser) saldo 8523,46kr 
PG Konto förening (TJH) saldo 9285,50kr 
Sparkonto företag saldo 184.429,69kr 
Förelåg rapport över klubbens antal medlemar.  
Ordinariemedl. 283st, Familjemedl. 22st, Hedersmedl. 12st, Ungdommedl. 42st, Totalt. 359st 
Alla räkningar för året betalda, finns för närvarande inga obetalda räkningar. 
 
b)övriga 
 
§8. Sektorer och kommittéer 
 
a)HUK 



Planering för nya årets kurser pågår.  
Årets första kurs, en valpkurs, börjar i februari. 
Inbjudan för instruktörer, en uppdateringsutbildning innehållande 5 moduler kommer att skickas ut. 
 
b)HUK-A 
Inget nytt just nu. 
 
c)TK 
Tobias Sjöberg från agility kommitteen ingår nu i TK, har varit med på sitt första möte. 
Rally och agility kommer att samarbeta under 1 år för att se hur det fungerar. 
Dagläger 18-19/4 med prova-på i alla grenar samt uppletande, arbetsgrupp för denna tillsätts. 
Avgiften för denna helg höjs till 500 kr istället för 400 kr. 
Inget nytt från KM-gruppen. 
Träningslokalen i klubbstugan kan betalas via konto om man inte har kontanter att lägga i lådan.  
 
d)RUK 

 
e)köks-och festkommittén 
Mycket mjölk och kaffe har under hösten gått åt, beror troligtvis på hög träningsfrekvens i 
träningsrummet. 
Surfplatta till köket diskuterades, fått ett erbjudande från Com hem om surfplatta för 269 
kr/månaden. Vi har Telia, kassören hör med dem om de har något aktuellt erbjudande. 
 
 
 
f)anläggning 
Element i stugan på för fullt, stängs ej av när de uppnår maxtemp., troligtvis fel på termostaten. 
Finns element på Bauhaus med oljevärme för 499 st, vi behöver 5-6 st. Läggs in i budgeten för nästa 
år. 
 
g) PR/info 
 
§9. Övriga frågor 
Arbetsdag för styrelsen 10/1 kl.10-16. Står fel i kalendern, ändras av Tobias Sjöberg. 
Under arbetsdagen förbereder vi inför årsmötet 14/2, ser över verksamhetsberättelser o dyl. 
 
§10 Nästa möte 
10/1 2015 kl.10.00 
 
§11 Avslutning 
Mötet avslutades kl.20.10 
 
 
____________________________  ______________________ 
Ingrid Tapper Ordförande   Linda Lindon sekreterare 
    
 
_____________________________ 
Kristin Svee Justerare 
 
 


