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Dagordning 
§ 1. Mötet öppnas. 
Mötet öppnades på utsatt tid kl.19.00 av ordförande Benny Hellis. 
 
§ 2. Godkännande av dagordning. 
Godkändes  
 
§ 3. Val av justeringsman. 
Anna Carlson utsågs till justerare 
 
§ 4. Föregående protokoll 
Godkändes och lades sedan till handlingarna. 
 
§5. Skrivelser. 

a) inkomna. 
- Fråga gällande staket utmed vägen 
- Kallelse medlemsmöte distriktet (Nyköpings BK) 
- Revisionsberättelse (finns på SBK:s hemsida) 
- Policy gällande löptikar 
- Snitslar runt uppletanderutan, ser skräpigt ut 
- Återbetalning av kursavgift när hund blivit sjuk eller skadats 

 
b) utgående. 

. 
  
§ 6. Beslut skrivelser. 
 
 -Väg/parkförvaltningen i kommunen kontaktas av Katarina Bäckman för att höra om det är möjligt 
att införa 30km/h förbi oss. Teleplanen tillhör ej oss utan Lotus, ett staket  skulle eventuellt bli för 
dyrt och styrelsen yrkar ej bifall till detta förslag. Fråga för medlemsmötet 6/5 om hur vi ska gå vidare 
med detta. 
- Finns ett beslut om löptikar, gäller fram till medlemsmötet 6/5. Förslag från styrelsen om att utöka 
tillåtelse för löptikar från inhängnade hagen till att även gälla mittenplanen med förbehåll om förbud 
3 dagar innan tävling. Majoriteten av närvarande styrelsemedlemmar röstade för förslaget, Hans 
Glamsare reserverade sig. Tas upp för beslut på medlemsmötet 6/5. 
-TK åtgärdar och städar upp i och runt uppletanderutan. 
-Kursavgift betalas åter mot uppvisande av veterinärintyg. 
 
§7 . Rapporter 
a)ekonomi. 



Balans- och resultatrapport gicks igenom, se bilaga för ekonomin. 
 
b)övriga 
Hundungdom har haft möte med Märta från Studiefrämjandet. De är villiga att hjälpa till ekonomiskt 
med kontraktet på /hyran för stugan och hundungdom och Studiefrämjandet ska tillsammans prata 
med kommunen. 
Agilitykurs för folk över 25 år. De över 25 år anmäler sig och är medlemmar i brukshundklubben eller 
är stödmedlemmar i Hundungdom, beslut i frågan ännu ej fattat. 
Tävling inställd, mer effektiv marknadsföring behövs. 
Ev. sommarläger, i så fall i början på augusti. 
Dragkurs inplanerad i augusti eller september, även för BBK:s medlemar. 
 
§8. Sektorer och kommitéer 
 
a)HUK 
Sammanställning för våren: 48 deltagare på kurser hittills plus några till på valpkurs som precis 
startat. 
Aktivitetspromenad 25/4 med 7 st anmälda, mycket uppskattat gratisarrangemang. 
Utskick gällande kurser till hösten har gjorts till klubbens instruktörer. Finns det något som kan 
sporra instruktörerna att hålla kurs? Klubbkläder? 
 
c)TK 

Inbjudan från distriktet gällande domarutbildning bruks med examination 2016.  
2 intressenter från oss. 
Prova-på lägret i april hade 35 st deltagare och arrangörerna har fått mycket positiv respons.  
Totalt gjordes en vinst på 9000 kr. 
 
e)köks-och festkommittén 
Trögt att få folk att hjälpa till i köket för närvarande. 
Policy- instuktörer behöver ej betala för kaffe vid de tillfällen man har kurs och tar med sig sina 
deltagare in för att fika. Gäller endast klubbens instruktörer, ej avtalsinstruktörerna. 
En blänkare läggs ut på FB om vikten att stödja klubben genom att köpa fika. 
 
f)anläggning 
Fortfarande ingen ansvarig för denna kommittee, Benny Hellis fortsätter leta. 
Staketet som rasat runt ungdomarnas hus åtgärdat av Anders Zetterström. 
 
g) PR/info 
Ingen rapport denna gång 
 
h) RUK 
Ingen rapport denna gång 
 

 
 
 
§9. Övriga frågor 
Datorn har för dåligt nätverkskort för att WIFI ska fungera. 
Bengt Syrén skänker klubben en ny dator och en multiskrivare. De gamla måste skrotas, sker i maj. 
Extra årsmöte 6/5, Hans Vestergren är tillfrågad som vice ordförande, villkoret är 1 år istället för 2. 



Medlemsmöte 6/5. Grindarna till mittenplan ett ämne för diskussion. Vid omröstning tyckte 
majoriteten att grindarna även i fortsättningen ska vara i upplåst läge och att nyckel till dessa 
förvaras i nyckelskåpet. Benny Hellis reserverade sig och förordade istället ett kodlås. Beslut tas på 
medlemsmötet 6/5. 
Securitas har idag samma avtal som för 5 år sedan, dvs oförändrad hyra. Beslutades att priset för 
planhyra höjs. Ordföranden för en dialog med Securitas och återkommer i ämnet. 
Kalendariet uppdaterat och ett samplaneringsmöte med de olika kommitteeansvariga hålls i slutet av 
maj. 
 
§10 Nästa möte 
19/5 2015 
 
 
§11 Avslutning 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ______________________ 
Benny Hellis Ordförande   Linda Lindon sekreterare 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Anna Carlson  Justerare 
 
 


