
 

 

 

    Protokoll 
    Botkyrka Brukshundklubb 
    Styrelsemöte 2005-04-19 
 
Närvarande.  Ej närvarande.
Lena Jernström Anna Carlson 
Silva Holmér  Rinnie Iderborn 
Ulrik Bergquist 
Lars Erik Johansson 
Kerstin Sundberg 
Jenny Mellåker 
Jeanette Liljebäck 
Robert Carlson 
Crister Rosenberg 
Ulrika Pettersson 
Vanja Ljung 

 

§ 1. Mötet öppnas. 
 Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Dagordning 
 Föreslagen dagordning godkändes. 

§ 3. Val av justeringsman. 
 Föreslogs och valdes Kerstin Sundberg att justera dagens protokoll. 

§ 4. Godkännande av föregående mötesprotokoll 
 Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

§ 5. Skrivelser. 
 a) inkomna. 

Från Carina Olsson. Regelrevideringsmöte 1 mars 2005 i Södertälje.      Agilitypärm 
Från Monica Larsson. Södermanlandsdistriktets förslag till nya              Agilitypärm 
FCI-agilityregler. 
Från Leif Karlsson. Informerar om att han avgått ur distriktets         Arkiv. 
tjänstehundssektor. 
Från SBK. Konferenshandlingar           Ordf. (pärm ) 
Janet Borg. Inbjudan till läger.           Ansl.tavla. 
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Från SBK. Ansökan om spår och sök den 5 juni.Akl (Rottweiler) godkänd TS. 
Från Helena Borgenstrand. Önskar info om räddningshundar.         Ordf. 
Från Rinnie Iderborn avseende anläggningskommittén         Arkiv. 

b) utgående. 
Inga utgående skrivelser fanns. 

§ 6. Beslut skrivelser. 
 Vad avsåg skrivelsen från Rinnie var allt tillrättalagt varför styrelsen beslutade att inte  
 vidtaga några ytterligare åtgärder. 

§ 7. Rapporter. 
 a) ekonomiska. 

 Konstaterades att klubbens ekonomi är mycket god. På konton per den 31 mars finns:  
 Postgiro. 28 546. Tävlingspostgiro. 12 461. Bank. 43 787. Stadshypotek. 174 893. 
 ICA. 25 944 och handkassa 5 028 kronor. Kvartalsrapport har skickats till Birgit 
 Swartling för godkännande. 

 b) övriga. 
 Inga övriga rapporter förelåg. 

§ 8. Sektorer/kommittéer. 

 Tävlingssektorn. 
Från TS möte den 5 april förelåg följande rapport  
Tävlingsledarkonferensen den 19 mars med 30 deltagare var avklarad. 
Aftonen med Kent Svartberg, 44 deltagare, hade gett ett överskott på cirka 2,500 kr. 
Försök att få hit Eva Bodfält för ytterligare en informationskväll skall undersökas. 
Vision 2010 hade studerats. Berörde mest utbildning och inte så mycket tävling.  
Vision 2010 återremitteras till styrelsen. 
Några rapporthundsekipage var anmälda till träningslägret i Katrineholm. 
Ny medlem i TS är Hans Glamsare. Ansvarig materialförvaltare. 
Kontaktman för Rottweilermästerskapen är Anders Eriksson. 
Utarbetade förslag till tävlingsprogram för 2006. Beslutades att vi anordnar 
Distriktsmästerskapen. 
Noterades att två stycken pistoler hade inköpts. 
Att domarutbildningen pågår. Praktiskt spårbedömning med Robert som domare var det 
sista som hade hänt. 
Att rapporthundstävlingarna den gångna helgen hade fungerat alldeles utmärkt. 

Hundägarutbildningssektorn. 
För närvarande finns inga köer till våra kurser. Tillfälligt eller? Glädjande är att två 
stycken appellklasskurser startas upp. 
En dialog startades som berörde t.ex. varför våra serietävlingar var så lite frekventerade 
av folk som ingår i träningsgrupperna. Varför så få i sökhundgrupperna tävlar officiellt. 
Varför det bedrivs så lite träning på televerksplanen av tävlande ekipage. Ämnet hör 
egentligen inte hemma under punkten men bedömdes ändå så intressant att det tas upp 
här. 
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 Kök och servering. 

 All bemanning är klar fram till sommaruppehållet. 
                      Ny klocka skall köpas in. 

 Anläggningskommittén. 
 Gräsklipparen är på service. Lysarmaturer till uteplats skall köpas in. 
                      30 april är det städdag. Blommor i rabatterna åtgärdas av Silva. 
                      Beslutades att till nästa styrelsemöte inkommer kommittén med förslag på  
                      totalkostnad för åtgärdande av belysningen på våra planer. 

                     PR/INFO. 
 Tidningen beräknas komma ut vecka 17. Ansvarig utgivare är i fortsättningen Ulrika. 
                      Forumet på hemsidan tas bort och i stället införs en gästbok. 
                      Foldern är färdig och finns i klubbstugan. 

§ 9. Övrigt. 
Lås till kansli och lilla kassaskåpet kommer att bytas ut. 
Noterades att det är mycket svårt att få folk att ställa upp i valphagen 
Påmindes om medlemsmöte den 20 april. 
Beslutades inköpa en DVD spelare. Pris cirka 1000 kronor. Silva handlägger. 
Noterades att någon kursmedlem hade fått information om att s.k. kennelhosta 
förekom på klubben. Någon sådan förekommer inte och det är beklagligt när 
sådana rykten sprids. 
Vision 2010 överlämnades till HUS. 

§ 10. Nästa möte. 
 Nästa möte är måndagen den 23 maj klockan 19,00. 

§ 11. Avslutning. 
 Ordföranden avslutade mötet klockan 21,15. 

 
 
Vid protokollet 

 

Ulrik Bergquist    Lena Jernström 
Sekreterare     Ordförande 

 
Justeras 

 

Kerstin Sundberg 
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