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Botkyrka Brukshundklubb, protokoll 

Styrelsemöte 2017-04-11, Klubbstugan kl 19.00 

Närvarande: Ingrid Tapper, Emmilie Tilly, Lars Hägglund, Jens Olsson, Jenny Hägglund, Anna 

Carlsson och Annika Boussard 

Ej Närvarande: Benny Hellis, Katarina Bäckman, Annica Löfqvist, Lotta Björn och Marina Bilic. 

Dagordning 

§ 1 Mötets öppnande 

Mötet öppnades av mötesordförande Ingrid Tapper kl 19.00. 

Annika Boussard utsågs till protokollförare.  

§ 2 Godkännande av dagordning 

Föregående protokoll (§ 5) flyttades fram till efter Övriga rapporter (§ 8). 

§ 3a Val av möteordförande 

Ordinarie och vice ordförande var bortresta, varför Ingrid Tapper valdes till mötesordförande.  

b) Val av justerare 

Jens Olsson utsågs till att justera protokollet jämte Ingrid Tapper. 

§ 4 Bordlagda frågor 

a) Femkronan vid Swishbetalning 

Kassör Emmelie Tilly meddelar att det finns utrymme i ekonomin för att inte ta extra betalt vid 

swishbetalning. Styrelsen beslutar därför att ta bort den extra femkronan vid swishbetalning.  

b) Val av kommittéansvarig 

Jenny Mellåker godkändes av styrelsen som HUK-ansvarig. Marina Bilic godkändes av styrelsen 

som PR/Info-ansvarig. 

c) Ekonomiskt bidrag till träningsgrupperna 

Lotta Björn har lyft frågan om träningsgrupperna kan få en liten del av pengarna som erhålls från 

Studiefrämjandet (SF). Styrelsen utreder vidare de ekonomiska förhållande kring detta och hur 

stort bidraget är per person och timme från SF. Styrelsen avser utse en kontaktperson från BBK 

gentemot SF, vilket skulle underlätta alla frågor gällande SF. 

§ 5 Föregående protokoll 

Gicks igenom och lades till handlingarna. 

§ 6 Skrivelser 

a+b) Mötesordförande Ingrid Tapper gick i korthet igenom remissvaret på SKK’s 

organisationsutredning och meddelar att hon skickat in BBK’s svar, vilket går i linje med SBK’s 

svar.  
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§ 7 Ekonomisk rapport 

Kassör Emmelie Tilly meddelar att ett antal nya medlemmar har tillstött tack vare ökad 

kursverksamhet, en ny gräsklippare nu köpts in och är betald och att agilityhindren är sålda och 

betalning har kommit in. Tack vare den ökade kursverksamheten detta år ser ekonomin bra ut 

jämfört med föregående år.  

§ 8 Övriga rapporter 

a) Det har kommit till styrelsens kännedom att en hund attackerat en annan hund på 

klubbområdet. De båda ägarna och övriga som vid tillfället var på klubben var uppskakade. Den 

attackerade hunden togs till veterinär, men hade inte några synliga fysiska skador. De båda 

ägarna har gjort upp om händelsen sinsemellan. Då denna händelse inte skett under organiserad 

träning eller tävling har ingen vid BBK skyldighet att rapportera den attackerande hunden för 

oacceptabelt beteende. Ordförande Benny Hellis tar vidare kontakt med de båda hundägarna vid 

behov.  

b) Jenny Hägglund rapporterar från Sörmlandsdistriktets årsmöte:  

Det kommer inte att bli någon förändring på den lokala medlemsavgiften.  

TK vid BBK hade lämnat in en motion angående att få använda två av klubbens egna domare vid 

bruksprov i klasserna appell-högre. Fem röstade för, elva röstade emot och två avstod från att 

rösta. Vid bruksprov kommer alltså fortsättningsvis alltid att behövas minst en (1) extern 

domare.  

Jörgen Nordin valdes in som ledamot i distriktet.  

Yvonne Brink framför några förslag inför nästa regelrevidering gällande bruksproven med syfte 

att öka tävlandet utan att öka arbetsinsatsen för funktionärer. Ex, lägga kortare, men svårare spår.  

Yvonne Brink föreslår också ett införande av stödmedlemsskap hos lokalklubbarna för 

exempelvis pensionärer eller personer utan hund.  

Bästa appellklubb 2016 blev Strängnäs BK, BBK kom på andra plats. Bästa tävlingsklubb 2016 

blev BBK.  

§ 9 Sektorer och kommittéer 

a) HUK. Jenny Mellåker vill anornda en workshop för klubbens instruktörer och i samband med 

denna bjuda deltagarna på lunch. Styrelsen beslutar att bevilja detta.  

b) TK. TK söker fortfarande funktionärer inför DM. TK har tagit fram ett förslag på hur 

tävlingstavlorna skulle kunna göras om. Styrelsen vill ha mer information kring detta. Jenny 

Hägglund för en vidare dialog med TK.  

c) RUK. Eva Werther vill gå en beskrivarutbildning. Styrelsen beslutar att bevilja detta.  

d) Köks- och Festkommittén. Ingen i nuvarande köks- och festkommitté har varken tid eller 

möjlighet att bredda kommitténs uppdrag, varför styrelsen beslutar att behålla namnet tills 

vidare. B-M påminner om att även funktionärer måste anmäla sig till BBQ-kvällen under DMet, 

Jenny Hägglund och Maria Glamsare skall ordna en anmälningssida på hemsidan.   

e) Anläggning. Gräsklipparen är inköpt och kommer att förvaras i containern. Under städ- och 

fixarhelgen kommer det att byggas en ramp till denna.  
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f) PR/Info. Kommittén avser att använda Facebooksidan ”Botkyrka Brukshundklubb” i större 

utsträckning än nu, med syfte att nå ut till en större målgrupp.  

g) Tjänstehundssektorn. Det är numera möjligt att tävla i bevakning i bruksgrenen Patrull. Dessa 

reslutat räknas i nuläget inte med i ”Mesta och Bästa”. Resultat från alla bruksgrenar skall ingå i 

poängsaldot. 

h) RASK. Den öppna träningen fungerar mycket bra. RASK och HUK har ett bra samarbete och 

det har startat en Nybörjarkurs. Till hösten planeras en tävling.  

§ 10 Agilityhindren 

Tävlingshindren är sålda för 25 000 kr. Styrelsen beslutar att behålla de hinder som finns kvar till 

aktivering och kurser. Några tunnelsäckar behöver lagas, Benny Hellis frågar A-K om hon kan 

hjälpa till med detta.  

§ 11 Kalendarium 

Inget nytt att rapportera 

§ 12 Medlemsmötet 19 april 

Inget nytt att rapportera inför medlemsmötet. 

§ 13 Städ- och fixarhelg 29 - 30 april 

Anläggningsansvarige Lars Hägglund ordnar en ”To do list”. 

§ 14 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte 10 maj kl 19.00 i Klubbstugan 

§ 15 Övriga frågor 

Kassör Emmelie Tilly meddelar att hon kastar bokföring som är tio år och äldre för att göra plats 

för priser inför DMet.  

§ 16 Mötets avslutande 

Mötet avlutas 21.30 

X
Mötesordförande Ingrid Tapper

 

X
Protokollförare Annika Boussard
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X
Justerare 1 Jens Olsson

 

X
Justerare 2 Ingrid Tapper

 


