
 
 
 
 
    Protokoll 
    Botkyrka Brukshundklubb 
    Styrelsemöte 2006-12-19. 
 
Närvarande  Ej närvarande 
Lena Jernström Jeanette Liljebäck 
Silva Holmér  Ulrika Pettersson 
Ulrik Bergquist Pernilla Lövström 
Lars Erik Johansson 
Jenny Mellåker 
Crister Rosenberg 
Kerstin Sundberg 
Robert Carlson 
Anette Johansson 
Kristina Löfgren 
 
§ 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 mötesprotokoll. 

Protokoll 2006-11-20 godkändes och lades till handlingarna. 
§ 5. Skrivelser. 

a) inkomna 
SBK/Info 11/06 
b) utgående. 
Inga. 

§ 6. Beslut skrivelser. 
 Inga 
§ 7. Rapporter. 

a) ekonomiska. 
Klubbens tillgångar är enligt följande: Postgiro 53 921 Postgiro tävling  
1 428 Bank 33 811 ICA 69 065 Handkassa 3 839 och stadshypotek 173 189 
Faktura som lämnats till Botkyrka Hundungdom är ännu ej betald. 
De två annonsörer som tidigare ej betalt annonsplats har nu korrigerat sina 
skulder. 
Kostnader för inköpt gräsklippare 35 000 samt värmepump 21 000 kronor 
kommer att betalas under år 2006. 
b) övriga. 
Inga övriga rapporter förelåg. 

Datum  justeras    sid1av 2. 



§ 8. Sektorer/kommitteér. 
 Tävlingssektorn. 
 Genomgång av 2007 års tävlingar blir det den 17 januari 2007. 
 Ett möte för instruktörer har det varit. Besöksfrekvensen helt oacceptabel.  
 Hundägarutbildningssektorn. 
                      Närvarande var Malin och Jenny. Årets kursverksamhet gicks igenom. 
 PR/INFO: 
 Klubbtidningen nr.4 kommer att distribueras den 20 december. 
 Ny hemsida är upplagd av Jenny. Mycket beröm har den redan fått. 
 Rasutvecklingssektorn. 
 Inget att förtälja. 
 Kök/Servering. 
 Markägarfesten var avklarad med mycket god mat och fin stämning. Antalet 
 deltagare dock något mindre än vanligt. Totalkostnad 6 667 kronor. 
 Noterades att vi erhållit tackkort från Fredrikssons i Nolinge. 
 Utmärkelsekommittén. 
 Inget att anföra för dagen. 
 Anläggningskommittén. 
 Man har nu kommit ytterligare ett steg på vägen vad avser belysning på 
 parkering och appellplan. 
 Övrigt. 
 Jenny redogjorde för nya klubbkläder ( jackor, joggingoverall, västar, tröjor 
 mm ) som hon diskuterat med Patrik ( just in time ). Kommer att läggas ut 
 på hemsidan. 
 Eventuellt inköps omgående ett antal engångsregnställ ( ponchos ). Jenny 
 handlägger. 

Irene har julledigt fr.o.m. den 21/12-06 t.o.m. den 7/1 2007. Serveringen är 
således stängd under motsvarande tid. 
Blomma, julklapp till Irene ombesörjes av sekreteraren. 

§ 10. Nästa möte. 
 Nästa möte är förlagt till måndagen den 22 januari 2007 klockan 19,00. 
§ 11. Avslutning. 

Ordföranden tackade för visat intresse och önskade samtliga God Jul och ett 
Gott Nytt År. Mötet avslutades klockan 20,15. 
Tilläggas skall också att ordföranden försåg oss med en mycket god tårta. 
 

Vid protokollet 
 
Ulrik Bergquist    Lena Jernström 
Sekreterare     Ordförande 
 
Justeras 
 
Kerstin Sundberg 
 
 
 
 
 
Datum  justeras    sid 2 av 2 


