Botkyrka Brukshundklubb.
Styrelsemöte 2015-05-19

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

Dagordning
§ 1. Mötet öppnas.
Mötet öppnades på utsatt tid kl.19.00 av ordförande Benny Hellis.
§ 2. Godkännande av dagordning.
Godkändes
§3a. Val av sekreterare.
Katarina Bäckman utsågs till sekreterare.
§ 3b. Val av justeringsman.
Hans Vestergren utsågs till justerare.
§ 4. Föregående protokoll.
Godkändes och lades sedan till handlingarna.
§5. Skrivelser.
a) inkomna.
- Svar från Kerstin Sundberg på kommunen ang. 30-skylt
b) utgående.
c) Beslut skrivelser.
-Katarina Bäckman kollar med vägföreningen som äger vägen mellan planerna angående 30-skylt.
§6 . Rapporter.
a)ekonomi.
Balans- och resultatrapport gicks igenom, se bilaga för ekonomin.
b)Medlemsmötet 6maj.
*Benny kollar pris på ”tillfälligt” staket och en medlems staket som skänkes om vi vill ha det.
*Kombinationslås till mittenplan är fixat.
*Skyltar till mittenplanen ang. löptikar. Kostnad ca 1000: c) Inget att rapportera. Diskussion ang. stugan mm, tas upp på nästa möte.
§7. Sektorer och kommittéer.
a)HUK.
Inget att rapportera, ska ha möte innan samrådsmötet 28/5 ang. höstens kurser.
b)TK.
Tävlingsprogrammet för 2016 är klart.

c) RUK.
Ewa undrar om vi får använda marken vid naturreservatet? Får vi det så fanns tydligen inga hinder
för MH.
d) Köks och Festkommittén.
Ej närvarande.
e)Anläggning.
Benny delegerar då och då.
f)PR/Info.
Inget att rapportera
g) Tjänstehundssektorn.
De tre som certifierades i höstas har efter utbildning placerats i 29:e marina Hv bataljonen. 1
ytterligare väntas i juni och blir även den placerad i 29:e bat. Senare under året kommer ytterligare 2
certifieras.
§8. Data och teknikfrågor.
Vi kan inte göra något förens den nya dator som Bengt Syrén skänker klubben kommer.
§9 Samrådsmötet 28 maj.
Samrådsmötet den 28 maj diskuterades och där kommer de som kan från styrelsen och sektorkommittéansvariga att delta för att samordna klubbens framtida aktiviteter.
§10 Avtal med Securitas.
Bestämdes att höja hyran med 1500kr per år. Även hyra för Securitas tjänstehundssektor kommer att
höjas till idag befintliga priser för att boka enskilda dagar enligt priser på hemsidan.
§11 Draghundssektion.
HU håller ev. infoträff i samband med sin ”prova på” dag i oktober.
Elin kollar kostnader att ev. ansluta till Svenska Draghundsportförbundet.
§12 Kalendarium.
Fixardag ändrad till 10/10-2015.
§13 Övriga frågor.
Inga övriga frågor.
§14 Nästa möte.
16 juni.
§15 Mötets avslutande.
Mötet avslutades.

____________________________
Benny Hellis Ordförande

_____________________________
Hans Vestergren Justerare

______________________
Katarina Bäckman Sekreterare

