
 

 

 

 

    Protokoll 
    Botkyrka Brukshundklubb 
    Styrelsemöte 206 – 01- 17. 
 
Närvarande.  Ej närvarande. 
Lena Jernström Kerstin Sundberg 
Lars-Erik Johansson Jenny Mellåker 
Silva Holmér  Vanja Ljung 
Ulrik Bergquist 
Anna Carlson 
Ulrika Pettersson 
Crister Rosenberg 
Jeanette Liljebäck 
Robert Carlson 

 

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

§ 2. Dagordning. 

 Föreslagen dagordning godkändes. 

§.3. Val av justeringsman 
 Förslogs och valdes Lars-Erik Johansson att justera dagens protokoll. 

§ 4. Godkännande av föregående protokoll. 
 Protokoll 2005-12-19 godkändes och lades till handlingarna. 

§ 5. Skrivelser. 
 a) inkomna. 

Från Stockholmsdistriktet via Sörmlanddistriktet. Motion till kongressen. 
 Avser skyddshundsverksamhet.             L. Larsson
 Från SKK via Sörmlandsdistriktet. Utbildning. Lydnadsklassdomare.        Arkiv 
                      Från Hans Glamsare. Förtäring för kursinstruktörer.            Årsmöte
 SBK-Info nr. 1/06              Ansl.tavla 
 Från SBK. Hundtjänstskolan 2006.             Tjänsteh.sekt. 
 Från SBK. Styrelseförteckning för 2006.             Sekr. 
 Från SBK. Medlemsstatistik             Arkiv  
 Från KFV Kristianstad/Bromölla. Här finns djur. Framtagen dekal             Köket 
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                 b) utgående. 

Inga. 

§ 6. Beslut skrivelser. 
 Beslutades att inköpa dekaler ( här finns djur) för försäljning i köket. 

§ 7. Rapporter 
a) ekonomiska. 

 På konton per den 17 januari 2006 finns följande: Postgiro 15,915 ICA 48,725 Postgiro 
tävling 3,429 Bank 33,787 och obligationer 178,893  
Revisorerna är i full gång med att göra bokslut. 

 b) övriga. 
 Noterades att Ann Katrin Vicente hade uppvaktats på sin 60-årsdag.  

§ 8. Sektorer/kommittéer. 

 Tävlingssektorn. 
 Domare till SM. Göran Olsson var uttagen till att döma sök. Till skyddsfigurant var 

Björn Tapper uttagen. 

 Hundägarutbildningssektorn. 
 Kurser startas upp i slutet av januari. Olyckligt att inga planer är skottade. Den plan 

som bör skottas i första hand är televerksplanen. Beslutades att sekreteraren pratar 
med Lars Sundberg. Om Lars inte har möjlighet att hjälpa oss får 
anläggningskommittén sondera om det finns någon som kan kontrakteras.  
Svårigheter fanns att få instruktörer att ta kurser. Robert föreslog att vi skulle erbjuda 
instruktörerna reseersättning. På detta följde en livlig diskussion där för-och nackdelar 
penetrerades. Efter avslutad diskussion beslutades att bordlägga/hänskjuta frågan 
till nästa styrelse. 

 Rasutvecklingssektorn. 

 Inget att rapportera. 

 PR/INFO. 
 Noterades att en av våra annonsörer ej betalt.  

Reklam/annonser på vår hemsida var en fråga ställd av Jenny. Styrelsen hade för liten 
insikt i vad detta innebar och hänsköt frågan till PR/INFO kommittén för utredning. 

 Anläggningskommittén. 
 Fläkt till köket var inköpt och monterad.  

Kök/Servering 
Varor ( flytande sådana ) till funktionärsfesten var inköpta för cirka 1100 kronor.  
38 stycken festsugna var anmälda. 
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§ 9. Övrigt. 
 Den beställda vikväggen kommer att levereras i slutet av januari. 
 Lamineringsmaskin var inköpt genom kökets försorg. 
 Beslutades att budgeten skall göras tydligare. Silva handlägger. Innebär att  
 varje sektor/kommitté ansvarig lämnar förslag på budget till Silva. Uppdrogs åt 
 sekreteraren att kontakta Lennart Larsson för TS räkning. 
 På förfrågan om det var möjligt att lägga in ytterligare ett MH prov verkade  
 detta inte omöjligt enligt ordföranden. Förutsatt att det fanns underlag. 
 Silva meddelade att hon inte har möjlighet att närvara på klubbens årsmöte. 

§ 10. Nästa möte. 
 Nästa möte lördagen den 11 februari klockan 10,00. 

§ 11. Avslutning- 
 Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet klockan 21,00. 

 

Vid protokollet. 

 

Ulrik Bergquist    Lena Jernström 

Sekreterare     Ordförande. 

 

 

Justeras 

 

Lars-Erik Johansson 
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