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

Dagordning 
§ 1. Mötet öppnas. 
Mötet öppnades på utsatt tid kl.19.00 av viceordförande Annica Löfqvist 
 
§ 2. Godkännande av dagordning. 
Godkändes  
 
§3. Val av mötesordförande. 
Vice ordförande Annica Löfqvist valdes. 
 
§ 4. Val av justeringsman. 
Linda Lindon utsågs att justera protokollet jämte viceordförande Annica Löfqvist.  
 
§ 5. Föregående protokoll. 
Bennys ”uppdrag” hänskjuts nästa möte.  
Lades till handlingarna. 
 
§6. Skrivelser. 

a) Inkomna. 
*Inbjudan till Skolstart/valpen – Föreläsning av Eva Bodfäldt, från Studiefrämjandet 
*Inbjudan till Den missuppfattade hunden- föreläsning av Per Jensen, från Studiefrämjandet. 
 *Inbjudan till Pip & Gnäll- föreläsning av Curt Blixt och Eva Bodfäldt, från Studiefrämjandet. 
*Inbjudan till Lydnadstävling special- från Flens bk. 

Skrivelserna läggs till handlingarna. 

b) Utgående.  
- inga utgående skrivelser har sänts 

   
§ 7.  Rapporter. 

a) Ekonomi. 
Vi ligger för tillfället på ”svag” plus. Det är ju lite kurser på G och det är positivt. 
Hans G.s  ekonomiska redovisning lades till handlingarna. 
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§8.  Sektorer och kommittéer. 
a)HUK. 
 
 Pia informerar att en valpkurs startar idag och 20/9 startar en allmänlydnadskurs. Förhoppningsvis 
så startar en apellydnadskurs senare i höst. 
En fråga som ställs är hur får vi informationen om vilka av våra medlemmar som är utbildade 
instruktörer? Pia kollar med SBK. 
 
b)TK. 
 Hans informerar om lydnadstävlingen i augusti som avlöpte utan problem. 
Den 30/10 har klubben slutprov för framtida bruksdomare . Det behövs ett antal frivilliga ”tävlande” 
för lägre och högre klass och kökspersonal. 
BBK kommer som ensam klubb att anordna DM 2017 i bruks. Vi får hjälp med spårmarker av Nynäs 
BK. Troligtvis sker detta första helgen i juni. 
 
c)RUK. 
Lotta informerar om att hon kontaktat Botkyrka kommun angående att få anordna MH i 
naturreservatet Vinterskogen. Svar väntas denna vecka.  
Patrik Grönstedt är bokad som utbildare för en M2-utbildning 12-13 nov. Lotta skickar en inbjudan till 
de som gick M1:an i våras. 
 
d) Köks och Festkommittén. 
Ej närvarande. 
 
e)Anläggning. (även data och teknik) 
Uteplatsen är riven och behöver åtgärdas innan vädret blir för dåligt.  Elektrikerhjälp efterfrågas 
fortfarande.  Hängrännorna på baksidan kommer upp inom kort. 
 
f)PR/Info. 
Inget att rapportera / Ej närvarande 
 
g) Tjänstehundssektorn. 
Inget att rapportera 
 
h) Botkyrka Hundungdom.  
Inget att rapportera  
 
i) RASK. 
En specialsökskurs startar i dagarna, Elin ska ha sitt slutprov i och med denna. 
 
j) Samrådsmötet.  
Hans G rapporterade och lämnade minnesanteckningar. Är samrådsmötet en dinosaurie i dessa 
datatider? Förr var mötena viktiga då det var tvunget att samstyra allas scheman så att inget 
krockade.  En fråga värd att diskuteras på annat möte? 
 
§9 Policy för kommersiell försäljning vid BBK arrangemang. 
Frågan diskuterade och beslöts att bordläggas till nästa möte. 
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§10. Policy för uppställning av husvagn på klubbområdet. 
Prislista finns redan sedan gammalt. Vi diskuterade bland annat om huruvida det ska tidsbestämmas 
och antalet husvagnar på samma gång. Bra att ha i åtanke är regler för hur nära klubbstugan man ska 
stå med tanke på brandrisk. Inget beslut togs. 
 
§11. Kalendarium. 
Fixardagen 15/10. Arbetsschema och vad som ska göras ordnar Lars H. 
Medlemsmöte 2/11. Vilka punkter ska diskuteras? Ett förslag är försäljning av agilityhindren . Vi 
behöver även ha ett dragplåster i form av föreläsning el dyl. Hänskjuts nästa möte.  
 
§12. Övriga frågor. 
Securitas tjänstehundsklubb vill hyra delar av klubben den 28/10 . Frågan godkännes.  
 
  
§13 Nästa möte. 
Den 27 september klockan 19 00 i klubbstugan. 
 
§15 Mötets avslutande. 
Mötet avslutas kl 21.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ______________________ 
Annica Löfqvist   Vice ordförande                                  Katarina Bäckman  Sekreterare 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Linda Lindon   Justerare 
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