
 

 

 

 

    Protokoll 

    Botkyrka Brukshundklubb 
    2006 – 08 – 22. 
 
Närvarande.  Ej närvarande 
Lena Jernström Silva Holmér 
Ulrik Bergquist Crister Rosenberg 
Lars-Erik Johansson Pernilla Lövström 
Kerstin Sundberg 
Jenny Mellåker 
Robert Carlson 
Ulrika Pettersson 
Jeanette Liljebäck 
Anette Johansson 
Kristina Löfgren 

 

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

§ 2. Dagordning. 
 Föreslagen dagordning godkändes. 

§ 3. Val av justeringsman. 

 Föreslogs och valdes Anette Johansson att justera dagens protokoll. 

§ 5. Godkännande av föregående protokoll. 
 Protokoll 2006-06-12 godkändes och lades till handlingarna. 

§ 6. Skrivelser. 

a) inkomna 

Från SBK. Angående ändringar i SBK:s utställningsprogram 2007. Arkiv 
SBK/INFO nr 6/05. Skall var nr6/06.   Anslås 
Från SKK. Inbjudan. Utbildning kassörer.  Kassör 
Från SBK. Tävlingsprogram Agility 2007  Arkiv 
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                      Från SBK. Domarrapporter från utställningar saknas  Arkiv 
                      Från SBK. Ansökan om utställning 2009  Arkiv 
                      Från SBK. Inbjudan. Utvecklingskurs för lärare 2006.                   HUS 
                      Från Per Berg. Eklunds bildelslager.   Arkiv                       
                      Från Hans Glamsare. Upprättande av e-postlista..  TS 
                      Från Sörmlandsdistriktet. Träningshelg rapport 7-8 okt. i Katrineholm Anslås            
                      Från Hans Glamsare. Motion till årsmötet. Poängersättning. 
                      SBK/INFO nr 7/06    Anslås 

b) utgående 
Inga 

§ 6. Beslut skrivelser. 
 Skrivelse från Hans Glamsare avseende e-postlåda. Styrelsen beslutade i  
 enlighet med Hans förslag. Dock bör e-postlådan endast innehålla aktiva  
 medlemmar. Styrelsen beslutade också att ärendet handläggs av TS ( Hans 
 Glamsare ) och Jenny Mellåker. Skall om möjligt med i nästa nummer av vår 
 klubbtidning. 

 Vad avser den motion som Hans Glamsare lämnat in för att behandlas på  
 klubbens årsmöte yrkar styrelsen avslag. ( se bilaga ). 

§ 7. Rapporter. 

a) ekonomiska. 
En sammanfattning av klubbens ”pengatillgångar” är enligt följande: 
Postgiro 38 660  Tävlingspostgiro 14 403  ICA 61 174  Bank 33 811 
Obligationer 173 189 samt handkassa 2 187 
Klubbens resultat hittills i år är 49 018 vilket måste anses som bra. 

b) övriga. 
Inga övriga rapporter förelåg. 

§ 8. Sektorer/kommitteér. 

 Tävlingssektorn. 
 Meddelades att Distriktsmästerskapen 2007 kommer att anordnas av Katrineholm. 
 2008 kommer Botkyrka tillsammans med Nynäshamn och Haninge att svara för DM 
                      med Botkyrka som huvudort. 
                      Meddelades också att Katinka Siesage har avgått ur TS. Kicki Thuring har också 
                      aviserat att hon vill lämna TS men sitter kvar tills en ersättare finns. Noterades 
                      också att Lena Bergström har avgått med omedelbar verkan ( hur går det då med 
                      lydnadspolen ). Styrelsen ställde sig något frågande över Lenas avhopp och 
                      uppdrog åt Kristina Löfgren att kontakta Lena för att få mer information. 
                      Styrelsen diskuterade också antalet spårhundar i samtliga klasser som vi hälsar  
                      välkomna till våra tävlingar. Noterades att antalet blir mindre år från år. Just nu 
                      verkar 10-12 ekipage vara ett vedertaget antal. Styrelsen vädjar till TS att försöka 
                      öka antalet till min 20 st vid varje tävling. Alltså två domarlag. 
                      Beslutades att Ann Rosenberg  ( SM deltagare ) skall erhålla milersättning, start- 
                      avgift samt kostnad för boende under SM. Silva handlägger. 

 
Datum  justeras    sid 2 av 3 



Hundägarutbildningssektorn. 
Viss brist på instruktörer föreligger. Ett möte har man haft den 14 augusti. 
Noterades att kontroll av ID märkning av alla hundar skall göras vid kursstart. 

PR/INFO. 
Manusstopp är den 1 september. Det är tunt med material till septembernumret. 
Hemsidan fungerar alldeles utmärkt konstaterades. 

Anläggningskommittén. 
Läckage förekommer på toaletten. Lars-Erik åtgärdar på lite sikt. 
Belysning på planerna till vintern går lite trögt. Ordföranden pratar med Crister 
om hur läget är. 
Städdag bör utlysas i klubbtidningen nu i september. Ordföranden ”kollar” med 
Crister. 
Noterades att stegarna på planerna bör ses över. 

Kök/Servering. 
Allt är under kontroll. Meddelades att TS numera debiteras vid tävlingar med vad 
det kostade köket att inhandla till respektive tävling. 

Rasutvecklingssektorn. 
Ett uppfödarMH har man avhållit i vecka 33 med 8 hundar. Ytterligare ett MH blir 
det i september. 16 hundar är anmälda. 

Utmärkelsekommittén. 
Vanja Ljung kommer att uppvaktas på sin 60-årsdag. Sonja Elming överlämnar 
present från klubben. 
Nya 10 respektive 25 årsnålar måste inköpas. Beslutades att inköpa  
100 st. 10 årsnålar samt 10 st 25 årsnålar. Anette åtgärdar. 

§ 9. Övrigt. 
 Medlemsmötet den 20 september handhas av Anette och Jeanette. Stretching av  
 hundar kanske på menyn? 
 Meddelades att Leevi Jussinniemi hade avlidit. Begravning blir den 1/9 kl. 13,00 
 i Botkyrka kyrka. 
 En kollektion av kläder kommer att läggas ut på hemsidan genom Jennys och Patriks 
 försorg. Mer information kommer att finnas på hemsidan. 

§ 10. Nästa möte. 
 Nästa möte äger rum måndagen den 18 september klockan 19,00 

§ 11. Avslutning. 
 Ordföranden avslutade mötet klockan 20,35 

Vid protokollet 
 
Ulrik Bergquist    Lena Jernström 
Sekreterare     Ordförande 

Justeras 
 
Anette Johansson 
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Motion från Hans Glamsare den 10 juli 2006. 
Motionen avser någon form av poäng som kan ge vissa förmåner när 
man på något sätt har hjälpt till i klubbarbetet. 
 
Styrelsen har tagit del av motion enligt ovanstående. Vi förstår det 
vällovliga syftet men yrkar trots detta avslag på motionen med följande 
motivering. 
Vi anser att administrationen kommer att bli alldeles för betungande 
och dessutom tror vi inte att det skulle fungera. 
 
Styrelsen för Botkyrka Brukshundklubb 
2006-08-22 
  
 
 
 

 
     
     
  

 

  


