Botkyrka Brukshundklubb.
Styrelsemöte 2016-03-14

Närvarande: Benny Hellis, Jenny Hägglund, Katarina Bäckman, Pia Hörnqvist, Lars Hägglund,
Lotta Björn, Annica Löfqvist
Meddelat förhinder: Hans Glamsare, Britt-Marie Skoog, Linda Lindon, Elin Selin, Hans
Vestergren.

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.
Lotta Björn utsågs till justerare.
§ 4. Föregående protokoll.
Lades till handlingarna.
§5. Skrivelser.
a) Inkomna.
- Hans G.s lista med fakturor
- Studiefrämjandet, inbjudningar till föreläsningar och deras årsmöte.
- Mejl från kommunen som berättar att det är oklart om det blir något mer tillfälla att ansöka
om sponsring under 2016.
Styrelsen beslutar att Elin S lägger ut inbjudningar på hemsidan och att vi inte skickar någon på
studiefrämjandets årsmöte. Övriga skrivelser läggs till handlingarna
b) Utgående.
- inga utgående skrivelser har sänts
§6 . Rapporter.
a) Ekonomi.
Resultat- balansräkningen genomgicks och lades till handlingarna.
b) SBKs sörmlandsdistriktsdistriktets årsmöte.
Jenny och Lars deltog och rapporterar; Klubbarna inom distriktet har ett medlemstapp. Efter ett
sent avhopp sökes ny arrangörför bruks-SM 2017. Katrineholms BK meddelade att de kanske åtar sig
detta arrangemang men behöver då hjälp från andra klubbar inom distriktet.
Distriktet tipsade om en lydnadstävling som kommer att hållas 4 september 2016, där man får
bestämma momenten själv.
Bbk fick även motta vandringspriset för distriktets bästa tävlingsklubb. Priset för bästa appellklubb
var inte på plats men kommer senare till klubben.

§7. Sektorer och kommittéer.
Styrelsen beslutar om kontaktperson i styrelsen samt kommittéansvarig. Övriga medlemmar i
kommittéerna utses av kommittéansvarig. Styrelsen beslutade att bilda en ny kommitté; RASK (RallyAgillity-Specialsök)
a)HUK.
Kontaktperson i styrelsen: Pia Hörnqvist. Kommittéansvarig: Pia Hörnqvist.
b)TK.
Kontaktperson i styrelsen: Hans Glamsare. Kommittéansvarig: Maria Glamsare
c) RUK.
Kontaktperson i styrelsen: Katarina Bäckman. Kommittéansvarig: Lotta Björn
d) Köks och Festkommittén.
Kontaktperson i styrelsen: Britt-Marie Skoog. Kommittéansvarig: Britt-Marie Skoog
e)Anläggning. (även data och teknik)
Kontaktperson i styrelsen: Lars Hägglund. Kommittéansvarig: Lars Hägglund
f)PR/Info.
Kontaktperson i styrelsen: Elin Selin. Kommittéansvarig: Jenny Mellåker
g) Tjänstehundssektorn.
Kontaktperson i styrelsen: Jenny Hägglund. Kommittéansvarig: Leif Karlsson
h) Botkyrka Hundungdom.
Bordlägges till nästa möte.
i) RASK.
Kontaktperson i styrelsen: Annica Löfqvist. Kommittéansvarig: Sanna Brandt
§8 Bordlagda frågor.
En medlem vill anordna loppis på klubben där man kan ”hyra” ett bord och sälja sina gamla
hundprylar. Styrelsen beslutar att det går bra om hon själv anordnar detta. Hon måste dock få datum
godkänt av styrelsen. Klubben tar också ut en hyra av 50 kronor per ”loppisbord”.
§9 Årsmötet 2015.
Styrelsen gick igenom årsmötesprotokollet och lade till handlingarna.
§10 Lillstugan.
Vi kan få bidrag direkt av kommunen för att tex måla om invändigt , 6000 kronor. Kommunen har
även gjort en fondansökan angående renovering invändigt som kan ge betydligt större belopp.
Styrelsen beslutar att invänta svaret på fondansökan innan något görs i stugan.
§11 Data och Teknikfrågor.
Routern ur nu funktion och det är bara stickan som fungerar för internetanslutning.
Styrelsen beslutar att dessa frågor framöver ligger under anläggningskommittén.
§12 Uthyrning av klubbområdet.
Styrelsen beslutar att låta Securitas Tjänstehundklubb hyra en plan och klubbstugan dagtid (08-14)
den 20 maj och att låta Jenny Mellåker hyra en plan 30/4, 28/5 och 18/6.
§13 Friskvård ReDog.
Styrelsen beslutar att tacka nej till deras förfrågan om en föreläsning på klubben.
§14 Kalendarium.
Vi ändrar ett samrådsmöte från 23/6 till 14/6 och ändrar ett styrelsemöte från 16/8 till 30/8.

§15 Nästa möte.
Den 19 april klockan 19 00 i klubbstugan
§16 Mötets avslutande.
Mötet avslutas.

____________________________
Benny Hellis Ordförande

_____________________________
Lotta Björn Justerare

______________________
Katarina Bäckman Sekreterare

