
  

 

 

 

 

    Protokoll 
    Botkyrka Brukshundklubb 
    Styrelsemöte 2005 – 06 – 14 
 
Närvarande.  Ej närvarande.
Lena Jernström Vanja Ljung 
Silva Holmér 
Lars Erik Johansson 
Ulrik Bergquist 
Anna Carlson 
Kerstin Sundberg 
Jenny Mellåker 
Jeanette Liljebäck 
Crister Rosenberg 
Robert Carlson 
Ulrika Pettersson 

 

§ 1. Mötet öppnas. 
 Ordföranden hälsade samtliga 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 protokoll. 
 Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

§ 5. Skrivelser. 
a) inkomna. 

 Från Sörmlandsdistriktet. Inbjudan sökhundskurs för blivande instruktörer.   HUS 
Från vägsamfälligheten. Kallelse till medlemsmöte den 15 juni               C.R. 

 b) utgående. 
 Inga. 
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§ 6. Beslut skrivelser. 
Inga. 

§ 7. Rapporter. 
a) ekonomiska. 

 På konton per den 31 maj finns: Postgiro 27 833, postgiro tävling 32,624,  
stadshypotek 174, 893, bank 43,787, kassa kassör 3 540 och ICA kort 31 639. Cirka  
12 000 kronor har fakturerats AFR för kostnader under rottweilermästerskapen. 

 b) övriga. 
 Inga övriga rapporter förelåg. 

§ 8. Sektorer/kommittéer. 

 Tävlingssektorn. 
 Sektorn hade möte den 1 juni. På dagordningen en sista finslipning av förberedelserna 

inför Rottweilermästerskapen. Noteras kan att arrangemangen sedemera fungerade 
alldeles utmärkt. Tyvärr var vädret miserabelt och påverkade säkert resultaten som inte 
var helt lyckade. 
Den 8 juni hade sektorn möte med klubbens tävlingsledare där arbetsprogrammet för 
respektive tävlingsledare lades fast. Avsåg hösten 2005 med även DM 2006 
diskuterades. 
TS kommer, under hösten, att starta upp utbildning för tävlingssekreterare. Sju stycken 
har anmält intresse och kursledare blir Lena Sönnerqvist. 
Sektorn planerar också uppstart av tävlingsledarutbildning under hösten. 

 Anläggningskommittén. 
 Containern är nu ett minne blott och ny fin soptunna har inköpts. ( förbilligar ). 

Planerna är snyggt och prydligt klippta. Crister trivs på gräsklipparen. 
Ingen har tyvärr anmält intresse för att ingå i kommittén. 
Kostnadsförslag skall tas fram på utbyte av element till nästa styrelsemöte. 

 Hundägarutbildningssektorn. 
 Sektorn sammanträdde den 1 juni. 

Valphagen gör nu sommaruppehåll och öppnar igen den 28 augusti. 
Instruktörsutveckling blir det i oktober med förhoppning att intresset skall vara 
väsentligt större än det var under våren. 
Instruktörsutbildning kommer att starta under hösten. 

 Kök och servering. 
 Serveringen har sommarstängt under tiden 15/6 – 13/8.  

Intäkter under juni månad var 8 702 kronor. 
Beslutades att köket skall inköpa en ny spis. 

  

 PR/INFO. 
                     Tidning nummer 2 har kommit ut. Leveranstiden från tryckeriet  var något längre än 

normalt 
Nästa manusdag ändrades från den 14 augusti till den 1 september. 
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 Tjänstehundssektorn. 
 Någon information förelåg ej. Robert fick i uppdrag att undersöka om något händer 

inom sektorn. 

 Rasutveckingssektorn. 
 Fyra nya A figuranter har examinerats. Anette Johansson, Eva Werther, Bo Ericsson 

och Monica Larsson. Grattis säger vi i styrelsen. 

§ 9. Övrigt. 
 Noterades att Britt Norman har blivit distriktmästare för räddningshundar. Grattis. 

Beslutades att Silva undersöker och tar fram förslag på klubbtröjor. ( T-shirt och 
college ). 
Noterades att man eventuellt skulle bjuda in ” Just in time” för presentation av sin 
collection till något medlemsmöte.  
Önskemål fanns också att anordna en veterinärkväll. Ordföranden kontaktar Morten 
Nilsen. 
Beslutades att ”annons” inflyttad i Botkyrka skall utgå.  
Ordföranden hade haft utvecklingssamtal med Irene ( klubbens kanslist ). Mindre 
ändringar vad avsåg arbetstider och arbetsinnehåll hade diskuterats. Då parterna var helt 
överens beslutades att såväl de nya arbetstiderna som arbetsinnehållet skall gälla 
från och med den 15 juni 2005. 
Irene har semester fr.o.m. vecka 28 t.o.m. vecka 31. Kansliet är således stängt under 
tiden. 

§ 10. Nästa möte. 
 Nästa möte är måndagen den 15 augusti.  

§ 11.  Avslutning. 
 Ordföranden avslutade mötet och önskade alla en trevlig sommar. 

 

Vid protokollet 

 

Ulrik Bergquist    Lena Jernström 

Sekreterare     Ordförande 

 

Justeras 

 

Kerstin Sundberg 
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