
 
 
 
 
    Protokoll 
    Botkyrka Brukshundklubb 
    Styrelsemöte 2007-08-14 
Närvarande.  Ej närvarande. 
Ingrid Tapper Inger Hornesjö 
Ann-Sofie Nordman Leif Lundgren 
Ulrik Bergquist Anette Johansson 
Leif Åsberg 
Kerstin Sundberg 
Crister Rosenberg 
Ulrika Pettersson 
Kristiina Löfgren 
Anette Larsson 
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 2007-06-18 godkändes och lades till handlingarna. 
§ 5. Skrivelser. 

a) inkomna. 
SBK-Info nr 6/07    anslås 
Från SBK. Ändringar i SBK:s utställningsprogram 2008 arkiv 
Från SBK Ansökan om utställning 2010   arkiv 
Från Sörmland. Tjänstehund. Protokoll 070521.                                arkiv 
Från Eskilstuna BK. DM i Agility   anslås 
Från Lena Andersson. Lån av lokal.   arkiv 
Från Hans Glamsare. Lån av klubbstuga 16 september.AfRS/SSLO arkiv 
Från Lena Jernström. Avtal med SLBK.   arkiv 
Från Hans Glamsare. Tre stycken motioner att förelägga medlems- 
mötet den 19 september. Se vidare under beslut skrivelser. 
b) utgående. 
inga. 

§ 6. Beslut skrivelser. 
 Beslutades att Lena Andersson får disponera klubbstugan för valpträff mellan  
 klockan 12,00 – 17,00 den 8 september. 
 Beslutades att AfRS/SSLO får disponera klubbstugan för ett medlemsmöte 
 på eftermiddagen den 16 september. 
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 Motion avseende inrättandet av medlemsdokument. Styrelsen ansåg att 
 mycket i motionen sammanfaller med de ordningsregler som föreligger. 
 Styrelsen föreslår att ordningsreglerna ses över och möjligen kompletteras. 
 Motion avseende löptikars vara eller inte vara på någon av lydnadsplanerna. 
 Styrelsen var oenig och föreslår att HUS och TS tillsammans diskuterar detta 
 då det kanske i första hand gäller kursverksamheten. 
 Motion ”Morot”. Styrelsen avslår motionen enhälligt. Dels är administrationen  
 alldeles för betungande och dels tror vi inte alls att det är rätt sätt för att få fler  
 tävlande ekipage. Ett bättre sätt torde vara att anordna fler tävlingar framförallt 
 i appellklass. 
§ 7. Rapporter. 

a) ekonomiska. 
Klubbens tillgångar är som följer: Stadshypotek 181,147, ICA kort 35,502, 
handkassa kassör 75, kassa kök 100, postgiro 54,744, postgiro tävling 5,427 
samt bank 3,913. 
”Gamla” obligationer går nu ut och klubben måste omplacera pengarna. 
Kassören tillsammans med Marie undersöker var vi skall placera slantarna för 
att få bästa utdelning. 
b) övriga. 
Inga övriga rapporter förelåg. 

§ 8. Sektorer/kommitteér. 
 Meddelades att Maria Halt avgår som tävlingssekreterare från och med 2008. 
 Styrelsen beklagade detta då Maria har gjort ett mycket bra jobb. 
 Noterades att Hans Glamsare utbildat en del skrivare vid en snabbkurs den 31  
 juli. 
 Då TS har önskemål att träffa representanter ur styrelsen beslutades att  
 ordförande och sekreterare kommer att deltaga. 
 Förelåg två protokoll från TS möten. Finns att studera i pärm tävlingssektorn 
 i klubbstugan. 
 Hundägarutbildningssektorn. 
 Svårigheter föreligger när det gäller träningsmarker för appellklasspår. Tyvärr 
 är det den tiden då de flesta åkrar redan är plöjda men en ny kontakt med Ann 
 som är markansvarig föreslogs. 
 När det gäller ett kursupplägg för att få funktionshindrade att komma i kontakt 
 med hundar stöder styrelsen detta om HUS önskar driva projektet. 
 Noterades att agility är en mycket efterfrågad aktivitet. Om HUS tillsammans 
 med TS vill dra igång denna verksamhet stöder styrelsen detta fullt ut. 
 Anläggningskommittén. 
 Meddelades att den utlovade gödseln hade anlänt och även spridits på planerna. 
 PR/INFO. 
 Tidning nummer två för året hade utkommit lika snygg och proper som vanligt. 
 Tyvärr fanns det lite smolk i bägaren. En medlem hade skickat ett korrektur som  
 delvis var handskrivet. När redaktören skrev in manuset infann sig ett par stav- 

fel. Detta föranledde medlemmen att kontakta redaktören och leverera en mer  
eller mindre stor utskällning. Styrelsen anser självklart att detta personliga 
påhopp är fullständigt oacceptabelt. Det är sorgligt att vi skall behöva ta del 
av dylika påhopp som självklart sprider en dålig  stämning inom klubben. 
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Redaktören meddelade att hon kommer att slutföra sitt åtagande och se till 
att årets återstående två nummer kommer att ges ut. Hon avsäger sig dock 
befattningen som redaktör från och med 2008. Styrelsen tycker detta är  
mycket tråkigt då vi anser att vi har en alldeles utomordentlig fin klubb- 
tidning och en mycket duktig redaktör. 
På förekommen anledning beslutade styrelsen följande: Handskrivna manus 
kommer inte att tas emot. Är man inte tillräckligt datakunnig för att skriva ett 
dokument får man be om hjälp innan man skickar manuset till tidningen. 

 
Köks/festkommitté. 
Förelåg  planeringslista över kökets bemanning inför hösten. Snygg, prydlig 
och överskådlig. Bra jobbat. 

§ 9. Övrigt. 
 Medlemsmöte den 19 september. Då Kristiina inte har möjlighet att vara med 
 på mötet kommer Ann-Sofie att jobba ut detsamma tillsammans med Leif L. 
 En önskan förelåg från Leif att hela styrelsen skulle närvara och framförallt 
 att ordföranden var närvarande. 
 Precis när sommaruppehållet började kom en förfrågan från Botkyrkabyggen 
 om vi kunde hjälpa till med någon form av kursverksamhet för en del av  
 deras hyresgäster. Kontakter har hållits under sommaren och nu har man  
 kommit fram till hur det hela skall lösas. Efter en utförlig information av 
 ordföranden beslutade styrelsen följande: Alla kontakter med Botkyrka- 
 byggen skall tas av ordföranden. Instruktörer skall vara Leif Malmgren och  

Björn Tapper. Projektet skall samköras med SBK centralt. Bland annat löser 
man på det sättet försäkringsfrågan. 

 Frågan om att ytterligare aktivera, informera nya medlemmar för att få dem mer 
 aktiva och stanna kvar i klubben togs upp. Styrelsen trodde att de som var bäst  
 lämpade för att nå resultat var instruktörerna. Ann-Sofie tar upp frågan i HUS. 
 Så avtackade vi Kristiina Löfgren som gjorde sitt sista styrelsemöte hos oss. En 
 glad och trevlig person som nu har fått en stark dragning till Umeå dit hon. 
 flyttar. Det är väl björkarna i björkarnas stad som lockar antar vi.  
§ 10. Nästa möte. 
 Nästa möte äger rum måndagen de 17 september klockan 19,00. 
§ 11. Avslutning. 
 Ordföranden tackade för en kreativ afton och avslutade mötet  
 klockan 21,30 
 
Vid protokollet 
 
Ulrik Bergquist    Ingrid Tapper 
Sekreterare     Ordförande 
 
Justeras 
 
Kerstin Sundberg 
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