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Botkyrka Brukshundklubb. 
Protokoll styrelsemöte 
Klubbstugan 2015-08-11 

 

 
Närvarande: Benny Hellis, Marie Linder, Hans Glamsare, Anna Carlson, Tobias Sjöberg, Linda 
Lindon, Britt-Mari Skog, Jenny Hägglund, Elin Selin, Hans Vestergren 
 
Meddelat förhinder: Katarina Bäckman, Pia Hörnqvist 
 
Marie Linder ordinarie ledamot istället för Katarina Bäckman. 
 
§ 1. Mötet öppnas. 
Mötet öppnades på utsatt tid kl.19.00 av ordförande Benny Hellis. 
 
§ 2. Godkännande av dagordning. 
Godkändes  
 
§ 3. Val av justeringsman. 
Marie Linder utsågs till justerare 
 
§ 4. Föregående protokoll 
Lästes igenom. 
Justeras: Namn gällande Sörmlandsdistriktets domarutbildning tas bort i det slutgiltiga protokollet. 
 
§5. Skrivelser. 

a) inkomna. 
-Sörmlandsdistriktet beviljat alla 4 sökande från BBK att gå domarutbildningen i deras regi. 
-SBK:s värdegrund, även utlagd på hemsidan, sprids till kommittéerna av Hans Glamsare. 
-Sammanställning in- och utgående post, se bifogad bilaga 

 
b) utgående. 

- 
  
§ 6. Beslut skrivelser. 
Tidigare beslut gällande skrivelse till Sörmlandsdistriktet samt SBK centralt beträffande det tidigare 
förfarandet med nekad tillgång till domarutbildningen för 1 medlem rivs upp. Alla 4 sökande nu 
godkända för utbildning. 
 
§7 . Rapporter 
a)ekonomi. 
Balans- och resultatrapport per den 11/8  gicks igenom, kassören rapporterad att ekonomin är i 
balans med budget och att medlemantalet är svagt stigande: (373 st).                                              
Summa kassa och banktillgångar: 334 644.46 kr. övrigt se bilaga för ekonomin.   
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b) övriga 
Vägföreningens årsmöte. Bifaller vår önskan om hastighet på 30 km/h, skyltar ska sättas dit. 
Benny Hellis tar kontakt med Lotus angående vägbula. 
Vägföreningen ser allvarligt på att vi parkerar längs med vägen, påminner om att detta endast är 
tillåtet vid tävling. 
Fibernät till klubbstugan? Vi tackade nej till detta förslag då det i dagsläget är för dyrt. 
 
§8. Sektorer och kommittéer 
 
a)HUK 
Nya kurser inför hösten utlagda på hemsidan, många anmälningar, allt flyter på. 
Skrivelse från Jenny Mellåker diskuterades, beslutades att kurser med färre än 3 anmälda ställs in. 
Ersättning till avtalsinstruktörer utgår enligt Jennys modell. Jenny fick även styrelsens godkännande 
att köpa in 10 st böcker av Maria Brandel till ett bra pris. 
En av instruktörerna vill gärna gå en utbildning i Nosework, kostar 6000 kr. Styrelsen godkände detta, 
ekonomin tillåter denna utbildning. Diskuterades instruktörernas möjligheter till vidareutbildning 
liknande denna, avgörs från fall till fall vem som får gå och till vilken kostnad. 
Medlem efterfrågar ny grundutbildning för instruktörer. Eventuellt kan Ingrid Tapper tänka sig att 
hålla i den om flera är intresserade. 
 
c)TK 

Tävlingsprogrammet för 2016 bantas ner då flera av klubbens tävlingsledare kommer att ha 
fullt upp med domarutbildning. 
Förfrågan från Riesen-klubben om att arrangera deras ras-SM, tackat nej pga dålig tillgång till 
funktionärer. 
 
e)köks-och festkommittén 
Möte angående höstens tävlingar nästa vecka, ordnar sig förhoppningsvis. 
Nya bullar bakade till träningstävlingen. 
 
f)anläggning 
Toastol / förhöjare ordnad men måste monteras.  
Nät till teleplanen inhandlat men ännu ej uppsatt. Pratade om nät även till mittenplanen men frågan 
bordlades till nästa möte. 
g) PR/info 
Ingen rapport denna gång 
 
h) RUK 
Avauktorisation av testledare, måste man gå om hela utbildningen för att återauktoriseras? 
Har ev. en testledare på gång om han kan få dispens, Anna Carlson hör med medlemmen hur denne 
ställer sig till det. 
 
i)TJH 
Ingen rapport denna gång 
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§9. Övriga frågor 
-Data/teknik- Ny dator på gång men har ännu ej kommit på plats. 
-El-avbrott i klubbstugan, all mat förstörd. Britt-Mari Skog och Benny Hellis fyller i skadeanmälan till 
försäkringsbolaget. 
-Funderingar på byte av försäkring från IF till Trygg Hansa. 
-Köket inkluderas när man hyr hela anläggningen. 
-Indragning av träningsledarkort. Medlem vill få sitt indragna träningsledarkort åter, får söka hos TK. 
-Fråga från medlem om vikarierande markansvarig vid ordinaries frånvaro, lämnas till TK. 
-Skällande hundar efter 21.00, viktigt att ta hänsyn till boende runt omkring. Lapp sätts upp på 
anslagstavla och container. 
-Firande av SM-guld och SM-silver i rallylydnad någon gång i september med tårta och annan 
uppvaktning. 
-Swichkontot  vilande tills vidare, skulle kosta 5000 kr /år hos Nordea att öppna ett sådant 
 
 
§10 Nästa möte 
29/9  2015 
 
 
§11 Avslutning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ______________________ 
Benny Hellis Ordförande   Linda Lindon sekreterare 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Marie Linder  Justerare 
 
 


