
     
 

 
Protokoll. 

    Botkyrka Brukshundklubb. 
    Styrelsemöte 2007-05-15 
 
Närvarande.  Ej närvarande. 
Ingrid Tapper Inger Hornesjö 
Ann-Sofie Nordman Anette Larsson 
Ulrik Bergquist 
Leif Åsberg 
Kerstin Sundberg 
Crister Rosenberg 
Kristiina Löfgren 
Ulrika Petterson 
Anette Johansson 
Leif Lundgren 
Marie Ohlson 
 
§ 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 2007-04-16 godkändes och lades till handlingarna. 
§ 5. Skrivelser. 
 a) inkomna. 
 Från SKK. Inbjudan till grundläggande kurs i webbadministration PR/INFO 
 lördagen den 20 oktober 2007. 
 Från SBK. ”SBK-coach” En problemlösningskurs för instruktörer HUS 
 Från Södertörnsgruppen. Div. info.   Frivillig 
 b) utgående. 
 Inga utgående skrivelser förelåg. 
§ 6. Beslut skrivelser. 
 Inga. 
§ 7. Rapporter. 

a) ekonomiska. 
Klubbens tillgångar är enligt följande: Bank 3,913 Handkassa 947  
Postgiro 48,875 Tävlingspostgiro 9,,432 ICA 27,754 och 
Stadshypotek 181,147. 
Noterades att klubbens ekonomi är god men att årets resultat hittills är 
- ca 6,000 kronor. 
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b) övriga. 
Rapporterades från distriktets möte med klubbarna inför kongressen. 
5-6 klubbar var närvarande. Bl. a diskuterades motion angående 
hur många medlemsmöten som skall hållas varje år. Botkyrka höll med  
motionären om att antalet kunde minskas. Ingrid Tapper deltog. 
Informationen om räddningshundar som presenterades den 14 maj var 
mycket lyckad. Väl förberett och ”proffsigt” presenterat. Cirka 50  
personer deltog. 
Noterades också att Bianca Jansson troligen var villig att under 2008 
ta tag i en kombinerad frivillig/räddningshundssektor för Botkyrkas 
räkning. 

§ 8. Sektorer/kommitteér. 
 Tävlingssektorn. 
 Rapporterades från distriktets möte med klubbarna angående tävlings- 
 programmet för 2008. I stort fick vi igenom vad vi önskade. 
 DM 2009 kommer att hållas i Nyköping. 
 Konstaterades också att det inom en snar framtid kommer att vara brist 
 på domare i distriktet. Marie Ohlson och Maria Halt deltog. 
 Inbjudan hade gått ut till tävlingssektorerna om Bruksläger i distriktets 
 regi under hösten. Två platser är reserverade för varje klubb. 
 Tävlingarna den 13 maj hade i stort sett fungerat bra. dock förelåg klagomål 
 från domarna på tre stycken upptagningsrutor. Noterades också att vi fick 
 två ekipage uppflyttade till elitklass.  
 Annes spårhundsgrupp tar 15 tävlande den 3 juni elitklass spår. 
 Informerades om att Marion Göthlund var intresserad av att ta hand om spår- 
 utbildning mm. TS hade dock sagt nej till detta och styrelsen stöder TS fullt ut. 
 Medlemskontrollen enligt det nya systemet hos SBK fungerar inte så tills vidare 
 gäller det gamla beprövade. 
 Lydnadspoolen har noterat  att våra datorer arbetar för sakta. Det tar för lång 
 tid att få fram resultaten vid tävling. 
 De priser som är skänkta av tävlande skall åtgärdas på ett eller annat sätt. ( se 
 tidigare protokoll ) Kerstin handlägger 

Styrelsen gratulerar också Hans Glamsare och Ann Rosenberg till fina 
placeringar i DM. Deltog gjorde också Jeanette Liljebäck, Kerstin 
Sundberg och Anders Eriksson. Jeanette och Kerstin var godkända. 
Hundägarutbildningssektorn.  

 Kursverksamheten pågår för fullt. Två kurser har haft inträdesprov. En 
 fortsättningskurs pågår. En grundkurs och en valpkurs har nyligen 
 startat upp. 
 Förslag till kursutvärdering har tagits fram. Mamma till förslaget är  
 Camilla. 
 ALI utbildningen har nu påbörjats. Verkar vara positivt enligt ordföranden 
 som haft några lektioner. 
 Instruktörsmöte blir det inte förrän i höst. 
 Rinnie Crosslers kurs ”Lyssnarskap” planeras till hösten. 
 Rasutvecklingssektorn och utmärkelsekommittén. 
 Inget att förtälja för dagen. 
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Anläggningskommittén. 
 Städdagen hade fungerat tillfredställande. 
 Tyvärr hade någon haft kurs på städdagen vilket naturligtvis är helt 
 oacceptabelt.  
 Reningsverket kommer att bistå oss med gödsel till planerna genom Anders 
 Österman. 
 Försäkring skall tas på nya gräsklipparen. 
 Köks/festkommittén. 
 Fungerar alldeles utmärkt. Dock hade några i kommittén synpunkter på 
 det upplagda städchemat. 
 PR/INFO. 
 Meddelades att foldern nu hade levererats och finns att tillgå i klubbstugan. 
 Kuvert skall köpas in med förtryck ”föreningsbrev. 
§ 9. Övrigt. 
 Sekretariatet skall ”rensas” ur och det som går skall kasseras eller flyttas 
 över till det vi idag kallar förråd. Ann-Sofie handlägger. 
 Kristiina kommer att närvara på hundungdoms nästa styrelsemöte. Hon 
 väntar på inbjudan vilken är utlovad. 
 Anette Mülleri skall kontaktas med förfrågan hur det gick på VM där hon 
 deltog. Sekreteraren kontaktar Anette. 
 Botkyrka har svarat att det ok att ”köra” KM i samband med DM. Gäller 
 bevakningshundar. 
 Förfrågan har inkommit från två personer om det är ok att övernatta 
 i klubbstugan i samband med agility och lydnadsprov den 20 maj. 
 Styrelsen hade inga invändningar mot detta. Ordföranden står för 
 kontakten. 
 Den 22 maj har distriktsstyrelsen förlagt ett av sina styrelsemöten i 
 Botkyrka. Dom önskar då också träffa BBK:s styrelse. Sekreteraren 
 ”kollar” upp hur många dom är och informerar Ann-Sofie som i  
 sin tur informerar köket.  
 Då mellan styrelsemöten styrelsen får en hel del förfrågningar ( gäller 
 särskilt ordföranden ) där vi måste svara ganska omgående  
 beslutades att inrätta ett s.k. arbetsutskott (AU). AU har mandat av 
 styrelsen att agera i sådana mindre ärenden. AU består av ordförande, 
 sekreterare samt kassör. 
 Från Anders Eriksson hade erhållits en lista på vilka som har nycklar till 
 klubbstugan. En genomgång av listan gav till resultat att några kunde nog 
 undvara sitt nyckelinnehav.  Uppdrogs åt Anette J, Ingrid och Ann-Sofie 
 att kontakta dessa personer. 
 Noterades att följande styrelsemedlemmar saknade nyckel Ulrika, Leif L, 
 Kristiina, Anette L, och Marie Ohlson. Sekreteraren beställer nycklar av  
 Anders. 
 En lång och seriös diskussion avseende våra medlemsmöten fördes. 
 Beslutades att kallelse skall ske dels på vår hemsida samt på 
 anslagstavla i klubbstugan. Dagordning skall medfölja kallelsen. 
 Idéerna om hur vi skall få dessa möten att vara attraktiva för våra medlemmar  
 var många och kommer så småningom att visa sig vid kommande 
 medlemsmöten.  Frågan om eventuellt nytt datum för inställt medlems- 
 möte bordlades. 
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 Aktiviteter som spänner över områden som berör samtliga klubbens 
 medlemmar skall förankras i styrelsen. Ett minimikrav är att styrelsen 
 blir informerad och i vissa fall också beslutar. Detta skall ske innan  
 någon form av annonsering sker. Som exempel togs aktivitet den 7 juni 
 ”Mondioring”. Styrelsen var helt ovetande om detta och det är  
 naturligtvis helt oacceptabelt. 
 Då stora tveksamheter föreligger huruvida den datorutrustning vi 
 förfogar över täcker våra krav framförallt när det gäller snabbhet 
 beslutades att en riktig genomgång skall göras. Marie Ohlson är 
 tillsammans med Kristiina Löfgren ansvariga. Kontakt skall också 
 tas med Lena Wilhelmsson och Jenny Mellåker. Om ny dator 
 behöver inköpas eller annat behöver göras tas kontakt med  
 ordföranden som har mandat att agera.  
§ 10. Nästa möte. 
 Nästa möte äger rum måndagen den 18 juni klockan 19,00 
§ 11. Avslutning 

Ordföranden tackade för ett intensivt och givande möte och avslutade 
mötet klockan 21,35.. 
 
 

Vid protokollet. 
 
 
Ulrik Bergquist    Ingrid Tapper 
Sekreterare     Ordförande 
 
 
 
Justeras 
 
Kerstin Sundberg 
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