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Botkyrka Brukshundklubb       Grödinge 2019-06-04 

Styrelsemöte  
Plats: Klubbstugan Grödinge 
 
Närvarande: Ingrid Tapper, Jens Olsson, Benny Hellis, Susanna Pålsson, Anna Carlson 

Ej Närvarande: Adina Andersson, Therese Wärme Hjorth, Emmelie Tilly, Bengt Syrén, Christer Yttedahl. 
 

§1. Mötets öppnande sker av ordförande Ingrid Tapper klockan 19.00 

§2. Godkännande av dagordning görs.  

§3. Val av sekreterare görs. 

Benny Hellis blev vald till justerare för mötet 

§4. Val av Justerare görs. 

Jens Olsson blev vald till justerare för mötet 

§5. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

§6. Inkommande skrivelser 

a) SBK varnar klubbarna för bedrägerier på nätet och erbjuder en försäkring. Styrelsen beslutar att avstå 

erbjudandet. 

b) Studiefrämjandet inbjuder till kurs om hur man räddar liv på människor och hund i nödsituationer. 

Kursen är i Nacka och kostnaden 1 400 kronor. Styrelsen beslutar att Ingrid Tapper kontaktar 

Studiefrämjandet för att undersöker möjligheten för klubben att arrangera en egen kurs i ämnet. 

§7. Utgående skrivelser. 

Inga utgående skrivelser förekom. 

§8. Rapporter 

a) Ekonomi 

Balans- och Resultatrapport genomgicks och lades till handlingarna. 

b) Sektorer och Kommittéer 

❖ HUK 

Ingen rapport. 

❖ TK 

Ingrid Tapper rapporterade att allt går enligt plan för Bruks-DM, som klubben arrangerar med 

Nynäshamn Bk. Klubben har genomfört en lyckad tävling i Nosework. Och klubben har svårt att 

rekrytera medhjälpare till egna tävlingar. 

❖ RUK 

Ingen rapport 

❖ Kök och Festkommittén 

Ingen rapport 
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❖ Anläggning 

Med anledning av de skenande elräkningarna väcktes tanken att installera ljudektor på 

lydnadsplanerna. Beträffande ombyggnaden i klubbstugan inväntas en kostnadskalkyl av en 

oberoende elinspektör. Kodlås för stugnyckel diskuteras, vilket också ommålningen gjorde. Det 

rapporterades också att en ny brandsläckare är inköpt. 

Styrelsen beslutar: 

att: uppdra till Anders Z  att inhandla ett kodlåsskåp som placeras på klubbstugan 

att: Bengt S undersöker möjligheten att installera ljusdektorer. 

att: Susanna Pålsson kontaktar målerifirmor för intagande av offerter 

❖ Pr & Info 

Benny Hellis rapporter och inleder en diskussion om värdet av att lägga ut grattis på hemsidan, då 

det kräver en hel del tid. Den allmänna uppfattningen var att detta var trevligt och uppskattat. 

❖ Tjänstehundssektorn 

Ingen rapport 

❖ RASK 

Ingen rapport 

 

§9 Övriga frågor. 

● 19 juni sommarkampen. Allt går enligt planen men inte så många anmälda och styrelsen 
diskuterade den fortsatta utvecklingen av arrangemanget samt att Ps &Info marknadsför 
arrangemanget. 

● Samrådsmötet i juni. Styrelsen diskturer vikten av att genomföra detta möte vid denna tidpunkt 
och Ingrid får i uppdrag att rekognosera läget med kommitté ansvariga och därefter bestämma 
om mötet ställs in. 

● Styrelsen konstaterar att klubbens styrdokument borde ses över. 

● Ordföranden uppmanar alla att hjälpa till med avmonteringen av tavlorna med Cert och sätta in 
dessa i pärmar. 

● 50 års jubileum. Klubben fyller 50 år i år och styrelsen ger Susanna Pålsson i uppdrag att till nästa 
möte ge förslag på aktiviter.  

§10 Nästa styrelsemöte är planerat till den 27:de augusti kl 19:00 

§11 Mötet avslutas klockan 21:00 

 

Grödinge 2019-06-04 

Vid protokoll     Mötesordförande 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  Benny Hellis    Ingrid Tapper 

 

Justeras………………………………………………………………………… 

                                 Jens Olsson 
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