
 
 
                        

                                                                          
 
 
Protokoll 

 
                                                                                      Botkyrka Brukshundklubb 
                                                      
                                                                Styrelsemöte 2006-09-18 
Närvarande.                 Ej närvarande. 
 
Lena Jernström              Ulrika Pettersson  
Silva Holmér                  Robert Carlson    
Ulrik Bergquist              Jeanette Liljebäck 
Lars-Erik Johansson 
Kerstin Sundberg 
Jenny Mellåker 
Crister Rosenberg 
Anette Johansson 
Kristina Löfgren 
Pernilla Lövström 
 
§ 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. 
  Protokoll 2006-08-22 godkändes och lades till handlingarna. 
§ 5. Skrivelser. 

a) inkomna 
Från Sörmlandsdistriktet. Kallelse. Organisationskonferens Ordf.m.fl. 
11-12 november  
Från Sörmlandsdistriktet. Kallelse. Tjänstehundssektorn  Tj.sekt. 
19 september. 
Från Sörmlandsdistriktet. Inbjudan.RUS aktiviteter 2006.  RUS 
Från Botkyrka Kommun. Inriktningsprogram för Lida-Riksten. Arkiv 
Certprov hv/hund.  Arkiv 
Från Sörmlandsdistriktet. Protokoll 2006-04-12 2006-05-22 Arkiv 
och 2006-06-14 
SBK/Info nr. 8/06  Anslås 
Från Hans Glamsare. Förslag arbetsplikt. 
Från Hans Glamsare. Förslag spårredovisning. 
Från Hans Glamsare. Motion avseende lottnng i elitklass. 
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  b) utgående. 
  Inga. 
§ 6. Beslut skrivelser. 
  Förslag arbetsplikt. Styrelsen avslår förslaget bland annat med tanke på hur 

mycket nya medlemmar som förekommer i kursverksamheten. 
Förslag spårredovisning. Styrelsen anser att ärendet hör hemma för beslut i TS. 
Dock anser styrelsen att tid när spårläggaren går ut spåret ej skall var med. 
Motion avseende lottning. Förslaget återremiteras till TS. Notera att en eventuell 
ändring måste in i bruksprovsreglerna. Då nya regler gäller fr.o.m. 1 januari 2007 
finns ingen möjlighet att få gehör för förslaget förrän till nästa regelrevidering 
således om cirka 5 år. 

  Beslutades att Silva samordnar anmälningarna till organisationskonferensen. 
§ 7. Rapporter. 

a) ekonomiska 
Klubbens tillgångar är enligt följande: Postgiro 101 260 Tävlingspostgiro 7 717 
ICA 61 963 Handkassa 2 327 Bank 33 811 Obligationer 173 189 
Klubbens netto hittills i år belöper sig å cirka 80 000 kronor. 
b) övriga. 
Noterades att ett antal medlemmar hade närvarat vid Leevis begravning. 
Framkom att NN hade problem med hälsan. Beslutades att sända blommor med 
förhoppning om snart tillfrisknande. Silva åtgärdar. 

§ 8. Sektorer/kommitteér. 
  Tävlingssektorn. 
  Samtliga avhållna tävlingar sedan förra styrelsemötet hade fungerat till full  
                   belåtenhet. 
                   Vid lydnadsprovstävlingarna den 17/9 hade man sagt nej till efteranmälningar. Då 
                   deltagarantalet var relativt litet i samtliga klasser, är styrelsens mening, att man 
                   nog borde ha accepterat efteranmälningarna. 
                   Nästa TS möte är den 26/9   
  Hundägarutbildningssektorn. 
  Noterades att 160 poäng gäller för slutprov i fortsättningskurserna. 
                   Beslutades att HUS erhåller nyckel till lilla kassaskåpet. 
  Rasutvecklingssektorn. 
                   Håller möte den 5 oktober. 
  Anläggningskommittén. 
                   Man arbetar för att få belysning på parkeringsplatserna. Ingen lätt uppgift. 
                   Kanske krävs det att nya kablar måste dras. Ett klart problem föreligger. 
                   Städdag är planerad till den 11 november. Bland allt annat skall stegar 
                   byggas om och åtgärdas. Krister kontaktar TS då en del av jobbet ligger 
                   på TS materialförvaltare. 
  PR/INFO. 
  Jenny åtgärdar startlistornas placering på hemsidan. 
                   E-postlista finns nu tillgänglig på hemsidan. 
                   Kök/Servering. 
  Diverse köksutrustning skall inköpas annars inget att rapportera. 
  Utmärkelsekommittén. 
  Såväl 10-års som 25-årsnålar hade köpts in. 
                   Vanja Ljung hade uppvaktats på sin 60-årsdag. 
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§ 9. Övrigt. 
  Medlemsmötet den 20 september kommer TS att ansvara för. 
  Medlemsmötet den 15 november är flyttat till den 14 november. Stretching 
                   av hundar blir kvällens huvudpunkt. Föreläsare Anna Holmgren. Om önskemål 
                   finns håller Anna gärna kurs i ämnet också. 
  Noterades att hans Glamsare skall ha styrelseprotokollen. 
  Schnauzerringen disponerar klubbstugan den 15 oktober. 
  Meddelades att Lars Sundberg inte kan åtaga sig plogning av våra planer i vinter. 
                   Tidsbrist och färre fordon är orsaken. Styrelsen vill tacka Lars för jobbet han lagt 
  ned under de senaste åren. Skottade planer och parkeringar samt inte minst en 
                   stor ekonomisk vinning för klubben. Crister ansvarar för att snöröjningen 
  fungerar i vinter. 
  Distriktsstyrelsens valberedning har nu börjat agera så smått. Önskvärt vore att 
  Botkyrka fick med en representant där. På frågan om någon i styrelsen var 
  intresserad blev svaret negativt. Dock skall samtliga fundera över lämpliga 
  kandidater till nästa möte. 
§ 10. Nästa möte. 
  Nästa möte äger rum tisdagen den 17 oktober klockan 19,00. 
§ 11.  Avslutning. 
  Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet klockan 20,33. 
 
Vid protokollet 
 
Ulrik Bergquist Lena Jernström 
Sekreterare  Ordförande. 
 
Justeras 
 
Kerstin Sundberg 
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