Botkyrka Brukshundklubb.
Styrelseprotokoll 2015-06-16

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

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.
Jenny Hägglund utsågs till justerare
§ 4. Föregående protokoll
Lästes igenom.
Justeras: Domarnomineringar och underskrift av dessa, info från ordföranden på föregående möte
§5. Skrivelser.
a) inkomna. inget att rapportera
b) utgående. inget att rapportera
§ 6. Beslut skrivelser.
Beslutades att all inkommen post, både mail och papperspost ska dokumenteras.
Även räkningar ska från och med nu rapporteras i särskild bilaga av kassören.
§7. Rapporter
a) ekonomi.
Balans- och resultatrapport gicks igenom, se bilaga för ekonomin.
Aktuella konto tillgångar
1911 Kassa Kök.
9 125,00
1920 Plusgiro 17 68 72-0.
86 079,89
1921 Plusgiro Tävling.
22 415,40
1922 Plusgiro TJH 711714-6.
8 842,47
1951 Nordea Sparkonto företag. 184 928,15
Medlemsutvecklingen per
2015-06-15
Botkyrka Brukshundklubb
(0499)

Ordinarie
Totalt FamiljemedlemHedersmedlem
medlem
361

21

12

289

Ungdomsmedlem
39

Switch konto kopplat till BBK:s konto, Hans Glamsare ges i uppdrag att undersöka detta.

Totalt +2

b)övriga
Rapport från samrådsmöte 19/5. Benny Hellis, Maria Glamsare, Elin Selin och Eva Werther
närvarade. Bra samtal men inga minnesanteckningar fördes denna gång.
Domarutbildning Sörmlandsdistriktet. 3 av 4 nominerade från Botkyrka har godkänts av distriktet.
Den 4:e har på mycket lösa grunder nekats och styrelsen diskuterade möjligheten till överklagan.
En enhällig styrelse beslutade att överklaga beslutet att neka medlemmen från att gå utbildningen.
En skrivelse gällande förfarandet från Sörmlandsdistriktet både gällande grunder till att ej antas samt
hur det meddelats den tilltalade kommer att lämnas in till distriktet och SBK centralt.
Eventuell omprövning av beslutet sker onsdag 17/6.
Styrelsen stödjer nomineringen av de två medlemmarna som i efterhand anmälts till kursen då de
från början nominerats utan styrelsens vetskap eller godkännande.
§8. Sektorer och kommittéer
a)HUK
Nya kurser inför hösten utlagda på hemsidan.
c)TK

Tävlingsprogrammet för 2016 bantas ner då flera av klubbens tävlingsledare kommer att ha
fullt upp med domarutbildning.
e)köks-och festkommittén
Ingen rapport denna gång
f)anläggning
Stängsel/staket runt teleplanen. Finns ihop rullningsbara, behövs inget tillstånd från markägaren för
dessa. Kostar ca 1000 kr för 50 m.
Styrelsen beslutade att staket i denna form köps in, ombesörjs av Benny Hellis.
Gammalt beslut om handikappsanpassad toalett revs upp och beslutades istället att inhandla en
toaletthöjare, ansågs tillräckligt. Anna Carlson undersöker möjligheten för en sådan.
Gräsklipparen trasig, inlämnad på lagning.
g) PR/info
Ingen rapport denna gång
h) RUK
Väldig administration årligen för att få anordna MH i naturreservat.
Diskuterade möjligheten till samarbete med Södertälje BK eller annan klubb i Sörmlandsdistriktet.
i)TJH
Ingen rapport denna gång
§9. Övriga frågor
§10 Nästa möte
11/8 2015
§11 Avslutning
Mötet avslutade 21.08

____________________________
Benny Hellis Ordförande

_____________________________
Jenny Hägglund Justerare

______________________
Linda Lindon sekreterare

