Botkyrka Brukshundklubb.
Styrelsemöte 2015-03-24

Närvarande: Hans Glamsare, Pia Hörnqvist, Benny Hellis, Linda Lindon, Tobias Sjöberg, Elin
Selin, Jenny Hägglund, Marie Linder
Meddelat förhinder: Anna Carlson, Britt-Mari Skog, Katarina Bäckman

Dagordning
§ 1. Mötet öppnas.
Mötet öppnades på utsatt tid kl.19.00 av ordförande Benny Hellis.
§ 2. Godkännande av dagordning.
Godkändes
§ 3. Val av justeringsman.
Pia Hörnqvist utsågs till justerare
§ 4. Föregående protokoll
Godkändes efter att några ändringar gjorts, lades sedan till handlingarna.
§5. Skrivelser.
a) inkomna.
Möteshandlingar till SBK:s kongress, finns på SBK:s hemsida.
Inbjudan DM bruks 1-3/5, Nyköpings BK.
Förfrågan om utlåning av tält till Nyköpings BK under DM.
Översyn utbildningsplan MT-figuranter, info finns på SBK:s hemsida.
Ärenden från disciplinnämnden.
b) utgående.
Botkyrka BK: styrelse samt kommiteeansvariga, information och uppdatering skickat till
distriktet.
§ 6. Beslut skrivelser.
SM-tälten lånas ut till Nyköping under DM.
§7 . Rapporter
a)ekonomi.
Balans- och resultatrapport gicks igenom, se bilaga för ekonomin.
b)övriga
Rapport från Sörmlandsdistriktets årsmöte. 3 st från Botkyrka BK närvarade. Redogörelse från SM,
förlust på 265.000 kr. Höga matkostnader och endast 1300 besökande istället för runt 10.000 som
beräknades på förhand del av förklaringen.
Feldebitering (klubben debiterats för felaktigt antal medlemmar) kommer ej att åtgärdas, dvs vi får
inga pengar åter.

Benny Hellis, Pia Hörnqvist, Hans Glamsare och Maria Glamsare har haft möte med Märta Brandt
från Studiefrämjandet. Ev. kommer digital rapportering till Studiefrämjandet för alla kurser och
träningsgrupper bli möjlig, tidigast till hösten i så fall.
§8. Sektorer och kommitéer
a)HUK
En ny valpkurs med Eva Werther som instruktör har startats.
Unghundskurs (fortsättning på valpkurs) med Marianne Nilsson och Elin Selin på gång.
Appellspårkurs med Jeanette Liljebäck och Jörgen Nordin startar snart.
c)TK
Botkyrka BK bästa tävlings- och appellklassklubb i distriktet 2014.
Föreläsning på klubben med Ewa-Marie Wergård, 39 betalande åhörare på plats.
Prova-på läger 18-19/4, ett 30-tal anmälda hittills. Anmälningstiden går ut 7/4 , planeringsmöte med
tillsättning av instruktörer mm efter detta datum.
e)köks-och festkommittén
Mat iordninggjord och tillagad för försäljning.
f)anläggning
Någon ny ansvarig för denna kommittee har ännu ej utsetts, Benny Hellis letar vidare.
g) PR/info
Fått beröm av Studiefrämjandet för informativ och bra hemsida.
Fungerar bra.
§9. Övriga frågor
-Botkyrka Hundungdom. Oklart med medlemsavgiften fortfarande, ungdomarna kan välja Botkyrka
BK som tillval och har då tillgång till allt som alla andra medlemmar.
Ännu oklart med ungdomarnas stuga, betalar Studiefrämjandet arrendet? Tobias Sjöberg träffar
Studiefrämjandet i april för att höra sig för.
Kommunen ansvarar för att renovera stugan invändigt, Benny Hellis kontaktar kommunen för att se
vad som krävs för att söka kommunbidrag.
-Husvagnsplats, finns en prislista samt en policy för uthyrning av husvagnsplatser på BBK:s hemsida.
-Betalningsdosa. Router för att detta ska fungera inköpes. Planeras även WIFI i klubbstugan med en
kod som kommer att hänga på anslagstavlan.
-Swichkonto? Beslutades att undersöka möjligheten till swichkonto.
-Styrdokument för styrelsearbetet utformat av Hans Glamsare, ett minimum på 8 styrelsemöten per
år, antogs av en enig styrelse.
-Vid kurstillfällen inomhus kan träningslokalen bokas av instruktören utan kostnad för att på så sätt
undvika störningar från tränande ekipage. Läggs in som en vanlig bokning i klubbens kalender.
-Kalendarium ändrat och även inlagt på Facebook. Samrådsmötet 1/4 ställs in, nytt möte 31/8
istället.
§10 Nästa möte
21/4 2015

§11 Avslutning

____________________________
Benny Hellis Ordförande

_____________________________
Pia Hörnqvist Justerare

______________________
Linda Lindon sekreterare

