
 
 
 
 
    Protokoll 
    Botkyrka Brukshundklubb 
    Styrelsemöte 2007-04-16. 
 
Närvarande.  Ej närvarande. 
Ingrid Tapper Anette Larsson 
Ann-Sofie Nordman Kristiina Löfgren 
Ulrik Bergquist Inger Hornesjö 
Leif Åsberg  Marie Ohlson 
Kerstin Sundberg 
Crister Rosenberg 
Ulrika Pettersson 
Anette Johansson 
Leif Lundgren 
 
§ 1. Mötet öppnas. 
 Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 
§ 2. Godkännande av dagordning. 
 Föreslagen dagordning godkändes. 
§ 3. Val av justeringsman. 
 Föreslogs och valdes Kerstin Sundberg att justera dagens protokoll. 
§ 4. Godkännande av föregående protokoll. 
 Protokoll 2007-03-13 godkändes och lades till handlingarna. 
§ 5. Skrivelser. 

a) inkomna. 
SBK-info nr 3/07    Anslås. 
Från SBK. Lärarutbildningen utvecklas vidare och specialiseras HUS. 
samt en del inbjudningar. 
Från SBK. Information från SBK:s Centrala kommitté för Hundars RUS 
Mentalitet. 
Från SBK. Angående tävlingsprogrammet 2008.  TS 
Från Botkyrka Kommun. Handlingar från ett pågående projekt. Arkiv 
Från Tjänstehund Sörmland. Protokoll 27/2 och 13/3  Arkiv. 
Från SBK. Kongresshandlingar.   Ordf. 
Från Tjänstehund. Sörmland. KM i bevakning.  Anslås. 
Från Sörmlandsdistriktet. Protokoll 2007-02-21, 2007-03-10 (fm) Arkiv 
och 2007-03-10 (em). 
Från Sörmlandsdistriktets ungdomskommitté. Inbjudan.  BHU 
Från Botkyrka Kommun. Inbjudan. Seminarium om Din Arkiv 
förenings relation till Botkyrka Kommun 
Från Södertörnsgruppen. SBK. Tillgång och behov.  Frivillig 
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Från Sörmlandsdistriktet. Kallelse. Genomgång kongresshandl. Ordf. 
Från Sörmlandsdistriktet. årsmötesprotokoll.  Arkiv. 
b) utgående. 

 Till Sörmlandsdistriktet. Styrelse och sektor/kommittésammansättning 
§ 6. Beslut skrivelser. 
 Skrivelser från Botkyrka Kommun. Ingrid och Ann-Sofie tittar på dessa. 
 Ordföranden och Anette J.(ev) deltar i Södertälje. Genomgång Kongresshandl. 
§ 7. Rapporter. 

 a) ekonomiska. 
Noterades att nytt bokföringsprogram var inköpt. Kostnad 2065 kronor. 
Noterades också att ekonomin var god men att årets resultat hittills är 
 -5525 kronor. 

 Beslutades att vi måste lösa tv licens. Kassören åtgärdar. 
 b) övriga. 
 Inga övriga rapporter förelåg. 
§ 8. Sektorer/kommitteér. 
 Tävlingssektorn. 
 Till tävlingar den 22/4 är anmälda 28 st i spårhundsgruppens lägre klass. 

20 stycken har man hälsat välkomna och 8 stycken blev reserver. 
I appellkass har man 18 anmälda. Här har man tagit alla. 
Björn Ericsson kommer att starta upp kurs för blivande tävlingssekreterare 
under hösten. 

 Tävlingsledarutbildning kommer att startas upp i Södertälje. Styrelsen har 
tidigare  ( se protokoll 2007-03-13 ) godkänt Hans Glamsare, Bengt Syrèn och 
Elisabeth Skantz. Av dessa har Elisabeth hoppat av. Tillkommer gör nu Jeanette 
Liljebäck. Ett bra tillskott tyckte styrelsen. 

 Hundägarutbildningssektorn. 
 Allmänlydnadsinstruktörsutbildningen ( smaka på ordet ) som skall startas upp 

har fått tre avhopp av olika anledningar. De som utgår är Marianne och Rolf 
Stor samt Anette Wärme. Förslag förelåg att Veronica Johanson skulle ingå i 
utbildningen. Styrelsen hade inget att invända mot detta. 

 Rasutvecklingssektorn. 
Inget att förtälja för dagen. 

 Anläggningskommittén. 
 Påminde om städdagen den 21 april. 
 Köks/Festkommittén. 

Oklart hur många tävlande det är vid tjänstehunds DM. Info kommer nog så 
småningom. Anmälningstiden har ännu inte gått ut./ 
PR/INFO. 
Tyvärr är intresset för aprils medlemsmöte mer än svalt varför styrelsen 
beslutade ställa in detsamma. 
Foldern är på gång genom Ulrikas försorg. Går till tryckning vecka 16 

§ 9. Övrigt. 
Beslutades att varje sektor/kommitté har en summa om 2 000 kronor att röra sig 

 med för mindre löpande utgifter. 
Beslutades att varje sammankallande i sektorer/kommitteér skall attestera  

 räkningar som hör till deras fögderi för att kassören skall kunna göra  
 utbetalningar. 
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 Beslutades att Berger de Pyreneer får använda våra planer den 20 maj för 
 agility och lydnadsprov. 
 Ett mycket seriöst förslag på hur vi skall hålla rent i vår klubbstuga hade 
 utarbetats av Anette Johansson och Ulrika Pettersson. Styrelsen tackade 
 för det väl utförda arbetet och godkände förslaget rakt av. 

Frågan om Nycklar till klubbstugan diskuterades. Uppdrogs åt sekreteraren 
 att kontakta Anders Eriksson och få en kopia på vilka som har nycklar 
 för närvarande. 

Diskuterades också vem som svarar för att ”förbrukningsartiklar” finns  
 att tillgå. Ann-Sofie undersöker. 
§ 10. Nästa möte. 
 Nästa möte är förlagt till tisdagen den 15 maj klockan 19,00. 
§ 11. Avslutning. 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 
 klockan 21,20. 
 
 
 
 

Vid protokollet 
 
 
Ulrik Bergquist    Ingrid Tapper 
Sekreterare     Ordförande 
 
 
 
Justeras 
 
Kerstin Sundberg 
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