Protokoll

Botkyrka Brukshundklubb
2016 – 06 – 07.
Närvarande.

Ej närvarande

Ordf.: Benny Hellis
Kassör: Hans Glamsare
Ledamot: Jenny Hägglund
Suppl.: Britt-Marie Skoog. tjänstgör som ordinarie.
Suppl.: Lars Hägglund
- ” -

Vice Ordf.: Hans Vetergren
Sekr.: Katarina Bäckman
Ledamot: Pia Hörnqvist
Ledamot: Linda Lindon
Ledamot: Lotta Björn
Ledamot: Annica Löfqvist
Suppl.: Elin Selin

§ 1.

Mötet öppnas.
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat på utsatt tid
19,00.

§ 2.

Dagordning.
Föreslagen dagordning godkändes, med tillägg under punkten ”övrigt”,
Sörmlandsdistriktets utdebitering av distriktsavgift à 25kr till klubben.
Medlemsförfrågan om hyra av klubbens utställningstält.
Fråga från utomstående agilitytävlande om att låna plan och utrustning för privat
träning.

§ 3.

Val av justeringsman och sekreterare.
Föreslogs och valdes Lars Hägglund att justera dagens protokoll.
Då ordinarie sekreterare har meddelat förhinder att närvara på mötet föreslogs
och valdes Hans Glamsare

§ 4.

Godkännande av föregående protokoll.
Protokoll 2016-05-10. Bordlades till nästa möte. Tidigare bordlagda protokoll
från 16-04-19 skrevs under av justeraren och lades till handlingarna.
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§5.

Skrivelser.
a) inkomna
Från SBK. Sörmlandsdistriktet, inbjudan i föreläsning om hunden anatomi med
Yvonne Brink som samorganiseras tillsammas med Studiefrämjandet Gnesta i
deras lokaler den 13 augusti
Anslås info. tavlan
SBK/INFO
Anslås info. tavlan
Inkommande och utgående betalningar .enl bilaga
Styrelsens FB sida
Studiefrämjandet förändring/handläggare SBK klubbar
Kommittéansvariga
b) utgående
Inga

§ 6.

Rapporter.
a) ekonomiska.
Kassören meddelar att vi är i startgroparna för att införa Swish som ny
betalningsalternativ i kafét, vi väntar på avtal från Nordea som skall
undertecknas av firmatecknarna.
En sammanfattning av klubbens ”pengatillgångar” är enligt följande:
Postgiro 8,656kr Tävlingspostgiro 23,574kr Nordea Bank 28,4928kr
Handkassa kök 7,600kr Handkassa kassör 1,750kr TK-kassa 600kr
Klubbens resultat hittills i år är +7,738kr vilket måste anses som bra utifrån den
årsbudget som årsmötet fastställde. Medlemsutvecklingen på 340 st får dock
anses som avtagande då vi inte har lika många kurser första halvåret som
tidigare år.

§ 7.

Kommittéer.
HUK: ingen rapport förelåg
TK: Kommittéansvarig Maria Glamsare låter meddela att nästa års
tävlingsprogram för BBK nu är antagen av Distriktets TK. SBK väntas anta
fullständigt distriktsprogram senare i höst. DM kommer att arrangeras med BBK
som huvudarena tillsammans med Nynäs BK som kommer att ansvara för 12
spår, all lydnad går på BBK arenan.
03 juni

DM

Sök alla klasser

03 juni

DM

Spår Elit

04 juni

DM

Rapport alla klasser

04 juni

DM

Skydd alla klasser

03 sep

Appell alla klasser

20 okt

Sök alla klasser

05 feb

Ridhus

Lydnadsklass Start-I-III

02 juni

DM em.

Alla klasser

20 aug
24 sep
Datum

Alla klasser
KM
justeras

Alla klasser
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RUK: Kommittéansvarig Lotta Björn låter meddela via telefon att utbildningen M I
som hon deltagit i har nu avslutats som gick på Haninge BK
Kök/Servering: Kommittéansvarig B-M Skoog meddelar att köket rullar på och att
det i stort fungerar bra, men ber om att alla tävlings PM skall innehålla info om att
köket håller öppet på tävlingsdagen, ”Öppet” skylt skall iordningställas av Jenny
Hägglund, Lars Hägglund får i uppdrag att införskaffa material till skylten. Köket
efterlyser en lösning på nyckel till balkongdörren från köket, L Hägglund undersöker
om det går att byta cylinder i låset.
Anläggningskommittén: Kommittéansvarig Lars Hägglund meddelar att
stugrenoveringen fortgår, trots att det var en liten del av alla våra medlemmar som
ställde upp på arbetsdagen och all heder till dessa, med avslutat arbete med panel,
köksfönster byte, målning, byte av hängrännor. Arbete som kvarstår byte av
sekretariatfönster, panel byte på gavel mot granen. Vad avser Röda stugan så håller
Benny Hellis kontakt med kommunens man för att få till en ekonomisk insats från
kommunens sida till den tilltänka renoveringen som måste till för att vi ska kunna ha
den till uthyrning. Benny får i uppdrag att tillsriva kommunen med en anspråks
förfrågan från klubben. Lars Hägglund försöker att få till en arbetsgrupp som får till
uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag på renoveringen och återkomma till styrelsen.
PR/INFO: ingen rapport förelåg. Men beslutades att Benny Hellis kontaktar Jenny
Mellåker för att få till en intern utbildning för ett antal utvalda i hur man uppdaterar
vår nya hemsida, för att underlätta kommitténs arbete med uppdateringar av
webbsidan
Tjänstehundkommittén: Låter meddela via Jenny Hägglund att vecka 26 startar det
en internatutbildning på HVSS för hundförare.
Botkyrka Hundungdom: ingen rapport förelåg.
RASK: ingen rapport förelåg. Men diskuterades en förfrågan från utomstående aktör
om intresset att köpa vår hinderbana, och agilityns vara eller inte på klubbens
område och hur vi skall ställa oss till det avtagande intresse från agility utövarna
visar. Frågan bordlades till nästa möte
§ 8.

Kalendarium.
Samrådsmötet krockar med tävling på klubben så ändring av datum förelåg.
Beslutade att ändra dagen för samråd till den 21 juni. Samt att Benny får i uppdrag
att tillställa alla berörda den informationen.

§ 9.

Nästa möte.
Nästa möte äger rum tisdagen den 30 augusti klockan 19,00, klubbstugan.

Datum
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§ 10.

Övriga frågor.
Diskuterades huruvida Botkyrka BK skall gå vidare till distriktet för att få en
förklaring varför dom debiterar ut ett högre antal medlemar 380 st för distrikts
avgiften än vad SBK tar ut för antal medlem till SBK försäkringen 337 st per den
31/12 varje år som det står i vår Normalstadga.
Beslutade att Benny Hellis får i uppdrag att tillskriva Distriktet med en direkt fråga
om svar ang. detta.
Diskuterade fråga från medlem om önskan att få hyra ett av våra utställningstält och
till vilken kostnad. Beslutade att vi hyr ut tälten till en kostnad av 300kr per dygn
samt att hyresmannen får stå för alla ev., skador som kan uppstå eller hela kostnaden
för tältet om det förkommer eller totalförstörs.
Diskuterades hur vi skall förhålla oss till kodlåset på agilitycontainern och dess
utlämning av koden. Beslutade att Rask ansvarig Sanna Brandt skall vara den som
delar ut koden samt för anteckningar om vilka medlemmar som har tillgång av
koden.
Diskuterades förfrågan från utomstående agility förare som ej är medlem i vår klubb
om att få tillgång av utrustning och plan för egen träning lite då och då. Beslutade
att endast betalande klubbmedlemmar får tillgång av klubbens utrustning,
vederbörande har informerats om att den är välkommen som medlem och då har fri
förfogande rätt att träna på klubbområdet med klubbens utrustning

§ 11

Avslut.
Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse klockan 21,10.

Vid protokollet:

Hans Glamsare
Sekreterare

Benny Hellis
Ordförande

Justeras:

Lars Hägglund
Datum
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