
 
 
 
 
 
    Protokoll 
    Botkyrka Brukshundklubb 
    Styrelsemöte 2007-06-18 
 
Närvarande.  Ej närvarande. 
Ingrid Tapper Inger Hornesjö 
Ann-Sofie Nordman Kristiina Löfgren 
Ulrik Bergquist Anette Larsson 
Leif Åsberg  Marie Ohlson 
Kerstin Sundberg 
Crister Rosenberg 
Ulrika Pettersson 
Anette Johanson 
Leif Lundgren 
 
 
§ 1. Mötet öppnas. 
 Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
§ 2. Godkännande av dagordning. 
 Föreslagen dagordning godkändes. 
§ 3. Val av justeringsman. 
 Föreslogs och valdes Anette Johansson att justera dagens protokoll. 
§ 4. Godkännande av föregående protokoll. 
 Protokoll 2007-05-15 godkändes och lades till handlingarna. 
§ 5. Skrivelser. 

a) inkomna. 
Från Sörmlandsdistriktet. Ungdomsläger.                  BHU 
Från Sörmlanddistriktet. Protokoll 2007-04-25, 2007-04-10                        Arkiv  
SBK/INFO nr 5/07               Anslås 
Från Sörmlandsdistriktet. tävlingsansökan Agility 2008                               BHU 
Anteckningar från lydnadspoolen                                                                  Arkiv 
b) utgående. 
Inga. 

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

a) ekonomiska. 
Klubbens tillgångar är som följer: Kontoställning 2007-06-18. 
Stadshypotek 181 147, Bank 3 913, Postgiro 40 795, ICA kort 30 960, 
Postgiro TS 12 176, Handkassa kassör 19, Kassa kök 100. 
b) rapporter övriga. 

                     Noterades från protokoll Sörmlandsdistriktet att SBK höjer medlemsavgiften       
                     med 20 kronor från och med 2008 
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§ 8. Sektorer/kommitteér. 
 Tävlingssektorn. 
 Vårens sista tävling i bruks hade fungerat bra. 
 DM i bevakning. Endast fyra tävlande deltog. 
 Resultattavla OK. Önskemål om bilder på de tävlande förelåg. Då vi har ett  
 relativt stort antal tävlande är troligen inte detta realistiskt. 
 Lena Wilhelmsson kommer i fortsättningen att vara klubbens dataansvarig.  
 Utmärkt tyckte styrelsen och hälsade Lena välkommen. 
 Lena Bergström ansvarar för spårtävling i augusti. 
 Tävlingsledare lydnad den 25-26 augusti Marie. 
 Förslag att Marion skulle vara någon form av dataansvarig i sektorn godtogs 
 inte av TS. 
 Framkom också att klimatet i TS inte var speciellt bra. TS möten hade tenderat  
 till att vara någon form av informationsmöten och inte diskussions/beslutande- 
 möten. 
 Noterades också att en del ”fadäser” hade förekommit under vårens tävlingar. 
 I mail till klubbens Webbmaster Jenny Mellåker hade sammankallande i TS 
 skrivit att hans förslag att Marion skulle ta hand om TS redovisningen från 
 våra tävlingar inte utfallit till styrelsens belåtenhet. Detta är inte med  
 sanningen överensstämmande. TS själva beslutade att Marion inte skulle  
 ha den uppgiften. Märkligt att sammankallande inte känner till detta. 
 Förelåg också protokoll från möte i lydnadspoolen. Dom verkade ha sitt 
 fögderi under kontroll. 
 I VM där Anette Mülleri deltagit hade det gått mycket bra dag 2 medan  
 det gått något sämre dag 1. Placeringen blev någonstans i mitten. 
 Anette tackade också för det sponsorbidrag hon erhållit från BBK. 
 De ”begagnade” priser som funnits är nu troligen kasserade. 
 TS information till köket inför tävlingar avseende antal funktionärer etc. 
 fungerar inte. Inför spårtävlingen den 3 juni fick köket själva ”jaga” TS 
 sista veckan för att kunna serva på ett bra sätt. Trots detta och att man  
 använde en del av lördagskvällen till att få det hela att fungera uttalade 
 sig samk. i TS negativt. Torra ”ostmackor” fick man minsann inte i andra 
 klubbar. Styrelsen tar självfallet avstånd från sådana uttalanden. 
 Styrelsen noterade också att man i år tar ovanligt många domare utifrån. 
 Man har också anlitat tävlingsledare utifrån. Detta har tidigare inte varit 
 nödvändigt. TS bör försöka att anlita egna resurser så mycket som det 
 bara går. Kostnaderna känns onödiga. 
 En tävlingsledarutbildning för lydnadsklass skall startas upp. Deltagare är Marie  
 Ohlson, Maria Halt, Anna Lönnqvist, Maria Ljungmark och Niklas Dahlström BHU 
 Lärare är Hans Glamsare, Inger Falk och Leif Norman från Haninge. Även här 
 använder man sig av folk utifrån. Finns inte resursen inom klubben? Nåväl 
 Leif Norman är en kunnig person och kan säkert tillföra en hel del dock kvarstår 
 frågan. 
 Anläggningskommittén. 
 Meddelades att 10 och ett halvt ton gödning har levererats gratis. Stort 
 tack till Anders Österman som ordnat det hela. Tack också till  Crister 
 Rosenberg som är initiativtagaren. 
 Köks/festkommitté. 
 Är i stort sätt nöjda med tillvaron. 
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 Rasutvecklingssektorn. 
 Två stycken MH har genomförts under våren. Man konstaterar också att 
 man har mycket trevligt tillsammans. 
 Hundägarutbildningssektorn. 

Malin Björklind jobbar hårt med valpkurser. Grundkurser 2 stycken avslutas 
i dagarna. Instruktörer har varit Eva Werther och Anna Lönnqvist. Inger, 
Cicilia Andersson och Lena Sundh har haft förberedande fortsättningskurser och 
Eva-Lena har just påbörjat en fortsättningskurs. Katrin har en fortsättningskurs som 
snart är avslutad. 
En utvärderingsenkät håller man på och färdigställer. 
En allmänlydnadsinstruktörskurs ( vilket härligt ord ) pågår. 
Leif Malmgren är tillfrågad och har tackat ja till att berätta om polisens 
brandhärdhundar. Här undrade styrelsen om detta möjligen kunde sammanfalla med 
ett medlemsmöte? Ann-Sofie undersöker. 
Katrin och Inger var i Nynäshamn. Info möte om hund för alla. 
Hus önskade ett eget utrymme för kursmaterial. Styrelsen beslutade att HUS får 
disponera skåpet i styrelserummet. Ett kombinationslås skall införskaffas. 
HUS åtgärdar. 
Man tycker hemsidan är bra men ibland är det svårt att i tid få ut info om kurser. 
Styrelsen föreslår att HUS kontaktar Jenny. 
Köket/serveringen är inte alltid i fas med kurserna. Sannolikt därför att en del 
kurser hålls på helgerna. HUS och köket får diskutera. Man kan ju också vända på 
det och säga att kurserna är inte alltid i fas med kökets öppetider. 
PR/INFO. 
Diskuterades mest ett mail från Hans Glamsare till Jenny Mellåker, som vi i 
styrelsen fått kännedom om, med bl.a. följande text: ” Hemsidan är inte vad den 
borde vara! Massor med fel! Alla sektorer har åsikter!! Vi önskar ha en bra hemsida 
för våra medlemmar, som nu framför önskemål och påpekande om fel som jag har 
försökt rätta till utan att riktigt förstå hur man ändrar sida för sida. Mitt förslag om 
att Marion skulle ta hand om TS redovisningen från våra tävlingar utföll inte till 
styrelsens  belåtenhet. Vad avser det sistnämnda se under tävlingssektorn.  
Styrelsen har följande synpunkter. Ordföranden har kontaktat ett antal av klubbens 
sektorer och dom känner inte till att dom givit Hans Glamsare mandat att agera för 
deras räkning. I de flesta fall har de heller inga klagomål mot hemsidan. Och om 
man har synpunkter på hemsidan eller någon annan aktivitet skall man vända sig 
till styrelsen som handlägger och fattar beslut om eventuella åtgärder. Ingen 
medlem har rätt att gå in och ändra på hemsidan undantaget sitt eget fögderi.  
Vi i styrelsen tycker det för sorgligt att vi skall behöva befatta oss med ärenden 
enligt ovanstående. Det enda man åstadkommer är en dålig stämning i klubben och 
det mår ingen bra av.Uppdrogs åt ordföranden att kontakta Hans Glamsare för 
att i bästa samförstånd reda ut problemen. 
Övrigt. 
Nycklar delades ut till Ulrika Petersson och Leif Lundgren. 
Städningen av klubbstugan verkar fungera bra. Då en del inte har nycklar till 
klubbstugan behövs en kontaktperson som kan komma att låsa upp. 
Sekreteraren åtog sig uppdraget. Anette meddelar berörda parter. 
Viss förvirring råder när det gäller inköp av klubbkläder.Ulrika utreder och 
informerar i klubbtidningen. 
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 Riesenklubben önskar låna planer för utställning och lydnadsklasstävlingar den 
2007-09-01. Styrelsen har inga invändningar. Ordföranden handlägger. 
Noterades också att Anders Ahlqvist efter samtal med ordföranden även i  
fortsättningen kommer att granska våra styrelseprotokoll innan de läggs ut på 
hemsidan Han hade tidigare avsagt sig detta uppdrag. Känns tryggt och bra inte 
minst för sekreteraren. 

§ 10.              Nästa möte. 
 Nästa möte äger rum tisdagen den 14 augusti. 
§ 11. Avslutning. 
 Ordföranden tackade styrelsen för det första halvåret och önskade samtliga en  
 trevlig sommar. Vi i vår tur tackade ordföranden för den supergoda hembakade  
 tårtan och hoppades at även hon skulle få en trevlig sommar. 
 Mötet avslutades klockan 21,30. 
 
Vid protokollet 
 
 
Ulrik Bergquist    Ingrid Tapper 
Sekreterare     Ordförande 
 
 
 
Justeras 
 
 
Anette Johansson 
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