Botkyrka Brukshundklubb.
Styrelsemöte 2015-01-20

Närvarande: Ingrid Tapper, Pia Hörnqvist, Susanne Kristmansson Hans Glamsare, Anna
Carlson, Tobias Sjöberg, Katarina Bäckman, Linda Lindon
Meddelat förhinder: Britt-Mari Skog, Kristin Svee, Hans Vestergren, Marie Linder
Suppleant Katarina Bäckman ordinarie ledamot istället för Hans Vestergren
Suppleant Tobias Sjöberg ordinarie ledamot istället för Britt-Mari skog

Dagordning
§ 1. Mötet öppnas.
Öppnades på utsatt tid av ordförande Ingrid Tapper
§ 2. Godkännande av dagordning.
Godkändes
§ 3. Val av justeringsman.
Katarina Bäckman utsågs till justerare
§ 4. Föregående protokoll
Lästes igenom och lades till handlingarna
§5. Skrivelser.
a) inkomna.
Årmöte distriktet 14/2 2015. 2 representanter från Botkyrka Bk skickas, vilka meddelas
distriktet senast 1/3 2015.
utgående.
Inga
§ 6. Beslut skrivelser.
Representanter från Botkyrka Bk till distriktets årsmöte (vilka som åker) får den nya styrelsen ta
ställning till på det konstituerande styrelsemötet efter årsmötet 14/2, bordlägges fram tills dess.
§7 . Rapporter
a)ekonomi
PG Konto förening (tävling) saldo 1739,67 kr
PG Konto förening (kurser) saldo 14673,05 kr
PG Konto förening (TJH) saldo 8842,47 kr
Sparkonto företag saldo 184928,15 kr
Kontrolluppgifter till skattemyndigheten inskickade.
Kassören har upptäckt att fel antal medlemmar under 5 års tid (eventuellt längre) fakturerats oss från
distriktet, något som lett till att vi betalat ca 3000 kr för mycket i medlemsavgifter.
Kassören har under en telefonkonferens med SBK centralt lovats att få pengarna åter.
Kan eventuellt bero på att hedersmedlemmar och ungdomsmedlemmar räknats felaktigt.

Kassören Hans Glamsare kollar upp om detta är ett systemfel och gäller samtliga klubbar i
Sörmlandsdistriktet eller om det bara drabbat oss.
Hans Glamsare kommer om ingen rättning görs ta upp lämna in ärendet som en distriktshandling till
Sörmlandsdistiktets årsmöte.
Styrelsen diskuterade en eventuell höjning av medlemsavgiften med 10 kr i samband med Sbk:s
generella höjning. Styrelsen föreslår årsmötet att ej höja avgiften, kassören reserverade sig och
kommer ta upp frågan på kommande årsmöte.
b)övriga
§8. Sektorer och kommitéer
a)HUK
Rullar på. 2 valpkurser och 1 allmänlydnadskurs ute på hemsidan, drar igång i februari.
I mars kommer en appellkurs hållas samt valp-och unghund, nybörjare och fortsättning
b)HUK-A
Ingår numer i TK
c)TK
Inget nytt beträffande agility, lugnt just nu.
TK har tagit fram ett förslag om bästa brukshund istället för tidigare KM bruks, där även bevakningsoch patrullhundar ingår. Föraren skickar in sina 3 bästa resultat för året, oavsett klass, där bästa
brukshund 1-3 räknas ut via kofficienter. Inte bara vinnaren utan även ekipage 2 och 3 får pris.
KM i lydnad finns redan och KM i rally håller ansvariga på att arbeta fram egna statuter för bästa
rallylydnadshund.
d)RUK
Inget nytt
e)köks-och festkommittén
Dosa för betalning under träning och tävling har kommit, köket har ett möte för att informera sig om
hur man går till väga med den.

f)anläggning
Vattenskada i ungdomarnas hus, en vägg kommer troligen rivas. Kommunen ansvara för det.
g) PR/info
Inget nytt
§9. Övriga frågor
Huddinge hundungdom har kontaktat oss och vill starta Botkyrka hundungdom.
Ett möte har hållits där man kommit fram till att de får arrendera stugan för 12000 kr /år, betalas av
dem själva eller Studiefrämjandet.
Ungdomarna behöver troligen även vara medlemmar hos oss för att kunna nyttja planerna.
Frågan bordlades och tas upp på det konstituerande styrelsemötet 14/2 2015.
Lotta Linusson har bokat stugan och en av planerna 22/6-25/6, 29/6-1/7 samt 11/9-13/9.
Maria Holm har bokat stugan för Securitas styrelsemöte 26/3 Kl. 12.00-17.00
§10 Nästa möte
14/2 2015 kl.10.00

§11 Avslutning

____________________________
Ingrid Tapper Ordförande

_____________________________
Katarina Bäckman Justerare

______________________
Linda Lindon sekreterare

