
                                                                                        
 
 
                                                                                       
 
 
                                                                                        Protokoll 
                                                          Botkyrka Brukshundklubb 
                                                                  Styrelsemöte 2004-11-09 
 
Närvarande                Ej närvarande     
Ulrik Bergquist                             Hans Sönnerqvist   
Inger Falk                                      Rinnie Iderborn  
Silva Holmér                                 Anna Carlson 
Lars-Erik Johansson                     Anders Ahlqvist 
Kerstin Sundberg 
Lena Jernström 
Crister Rosenberg 
Vanja Ljung 
Ulrika Pettersson 
 
 
§1.              Mötets öppnande. 
                   Ordföranden och vice ordförande var ej närvarande. 
                   Ulrik Bergquist öppnade mötet och hälsade dom närvarande 
                   välkomna.                                  
§2. Dagordning. 

Föreslagen dagordning godkändes. 
§3. Val av justerare. 

Föreslogs och valdes Vanja Ljung. 
§4. Föregående protokoll. 

Inger Falk framförde synpunkter på citat” Inger har tidigare 
sagt att hennes tid inte räcker till ”slut på citatet, ej är med 
sanningen överensstämmande. Raden fanns under rubriken  
Övrigt och togs bort.    
Därefter godkändes protokollet och lades till handlingarna. 

§5. Skrivelser. 
a) inkomna. 
- Brev från Per-Arne Olsson gällande nycklar till instruktörer 
  för tjänstehundsektorn. 
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- Brev från Jonny Jonsson (valberedningen för Sörmlandsdistrktet) 
  gällande förslag till representanter i distriktet Sörmland. 
 
- Brev från Stor-Stockholms lokalaområde för svenska Risen- 
  schnauserklubben. Klubben önskar få tillgång till klubbstugan  
  för dess vintermöte den 9.1.2005. 
 
- Brev från Per-Arne Olsson gällande deltagande vid Hästmossens 
  vägsamfällighets årsmöte den 19.10.2004. Bl.a. fanns frågan om 
  livlig biltrafik och bilar med oacceptabelt hög hastighet från Lill- 
  malmsområdet. Styrelsen för vägsamfälligheten vill ha en skrivelse 
  beträffande detta klagomål. 
 
- SBK- Info nr 8/4 Anslås. 
- Brev från Hund Campus HUS 
- Reviderad instruktörsutbildning HUS 
 
b) utgående skrivelser. 
 Svar på Margareta Bengtssons klagomål gällande funktionär  
 har skickats av sekreteraren. 
 

§ 6. Beslut skrivelser. 
1. Brev från Per-Arne Olsson 
Styrelsen beslöt att frivillighetssektorn kan erhålla 1 st nyckel genom 
Anders Eriksson. 
2. Valberedningens brev genom Jonny Jonsson. Inga förslag till   
distriktstyrelsen framkom. 
3. Brev från Risenschnauzerklubben. 
Styrelsen samtycker till att klubben lånar ut stugan. 
Dock tyckte en styrelsemedlem att det börjar bli många som vill 
låna stugan. 
4. Ingen skrivelse till vägsamfälligheten kommer att skickas. 
 

         § 7. Rapporter. 
a) ekonomiska. 
 Balansrapport och resultatrapport genomgicks. 
 Man reagerade över att telefonräkningen fortfarande är för hög. 
 Enligt kassören kommer detta att avhjälpas nästa år. 
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Diskussion skedde även över tidskriften 
Välkommen till Botkyrka 
Den kostar nämligen klubben 1.500 kr/år. Klubben har  
betalat för 2005. 
Tillsvidare finns klubben med i tidskriften.   
 

          § 8. Hundägarutbildningssektorn. 
Kurs för utbildning till A-instruktör kommer att äga rum. 
Instruktörsmöte blir det den 16/11. 
 
Kökskommittén. 
Köket rapporterade att saldo var strax över 100 000 kronor. 
Maten för klubbmästerskapet kostade 2.158 kronor. 
Julfesten kommer att bli den 11/12. 
 
Anläggningskommittén. 
Problemet med vikdörren togs upp. Lars-Erik Johansson har kon- 
taktat tillverkaren som säger att en ny dörr uppskattningsvis 
kommer att kosta 7000-8000 kronor. 
Även ljuddämpande draperier diskuterades. 
Silva Holmér fick i uppdrag att kontakta denna tillverkare och  
i samråd med anläggningskommittén komma till ett beslut. 
 
Rasutvecklingssektorn. 
Inget att rapportera. 
 
PR/info 
Manusstopp 21/11.  
Det är mycket tunt med material till tidningen. 
Jubileum tidningen är under tryckning. 
 
Tävlingssektorn.  
Klubben hade KM den 30/10-31/10. 
Lena Jernström kom på 1:a plats spår elit. 
Kerstin Sundberg kom 2:a  
Silva Holmér kom på en 3:e plats. 
Spår appell Kerstin Sjöblom  
Ulrika Petterssons hund är nu lydnadschampion. 
Styrelsen gratulerar.   
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§ 9. Övrigt. 

                            HUS meddelade att Hundens Dag blir den18/9-05. 
HUS framkom med en fråga gällande valphagen. 
Denna är ofta obemannad av ungdomarna. 
Kerstin Sundberg, Lena Jernström kontaktar ordförande. 
 
Ulrika Pettersson hade en fråga gällande träning på andra 
klubbar. 
Styrelsen svarade att man lämpligen ringer den aktuella  
klubben och frågar om detta. 
 
Ulrik Bergquist önskar verksamhetsberättelsen senast den 2/12-04 
Ulrik Bergquist frågade styrelsen om skraplotter istället för  
bingolotter kunde vara intressant. 
Styrelsen bestämde att man skaffade 25 lotter till en början. 
 
  
 

§ 10.         Nästa möte. 
Nästa möte kommer att äga rum den 2/12-04 klockan 19.00. 

 
§11. Ordförande tackade samtliga för ett trevligt möte och förklarade  
                  mötet avslutat klockan 20.10.  
 
 
 
 
 
Vid protokollet   Ulrik Bergquist 
                                                                           Ordförande. 
 
Inger Falk 
sekr. 
 
Justeras 
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