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Protokoll 

1. Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet 

2. Närvarande/frånvarande 

Närvarande:  
Richard  
Margareta  
Sara 
Agnetha 

Hasse 
Isabel 
Kerstin 

Frånvarande:  
Birgitta  
Torbjörn 

3. Val av justeringsperson  
Richard Karlén ordförande 

4. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns  

5. Föregående protokoll 22-06-29 

- Dörr och låsbyte på gång, utlagt på entreprenör. Dörren installerad med gamla låset. 

- Nya låset installeras i höst. Kvarstår tills klart  
- Lampan ner till planen på gång, kvarstår tills klart  
- Funktionärsfest på klubben 2 juli blev lyckat med god mat och lekar  
- Medlemsmöte 14 september, Mari Andersson kommer att föreläsa om specialsök.  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- Klubbkläder, Margareta har pratat med Sportringen som kommer att plocka fram förslag 
om kläder inklusive kepsar.  

- Kökskommittén fick i uppdrag att se över internpriserna så att de anpassas till 
självkostnadspris – genomfört med billigare priser internt – ska kommuniceras.  
- Richard, Hasse, Tobbe och Isabel ska boka möte med Twin Club till hösten för att prata    
om skötseln efter utlåning av nedre plan. Kontakt tagen, Twin Club ska återkomma med 
förslag om tid. Kvarstår tills klart. 

- Ser över möjlighet ny mindre brant trapp till övervåningen, kvarstår tills klart  
- Lamporna på plan behöver ses över, inhyrning av skylift, kvarstår tills klart  
- Ett bord med bänkar ska flyttas till nedre plan, kvarstår tills klart  
 
 
 

6. Inkommande och utgående post och mail 
Förslag från idélådan om att vi ska ha klubbkepsar att sälja samt att låna ut för 
funktionärer. Tas i sambandmed klubbkläder, se tidigare punkt 

7. Korta rapporter 
- Ekonomi:  
Vi ligger över jämfört med förra året, framförallt pga fler kurser än budgeterat.  
Lite lägre kostnader än budgeterat, planering av inköp tex av nytt lås. Vi kommer att få 
ett plusresultat i år. Agnetha skickar budgetuppföljning till respektive kommitté  
Nya skatteregler som innebär att inga sociala avgifter behöver betalas ut från klubben i 
samband med arvode.  
 
- Utbildning:  

Full fart, många olika kurser, stor efterfrågan. Instruktörsdagen med Lena Kerje blev 
lyckad med 12 deltagare. Instruktörsmötet den 1 september flyttas fram till november 
med utvärdering av höstens kurser.  
 
- Bruks:  
Tävlingar planeras till Kristihimmelfärdshelgen i vår  
Tävlingar appell spår och sök den 2 oktober 
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- Mental: 
MT den 17 september 

- Fogde: 
Fixardagen den 18 september, skriv upp på tavlan önskemål på tavlan i klubbstugan  
 
-  Kök: 
Laddat för rallytävling och Alla nosars dag. Nya medlemmar som vill stå i köket.  
Ny köksansvarig sökes till våren  
 
- Utställning 2023: 
Planering pågår  
 
- Hemsida: 
Margareta planerar för ny hemsida i samarbete med SBK  

- FB/Instagram/Nyhetsbrev:  
Hög aktivitet på FB och Insta, Nyhetsbrev planeras komma fyra gånger per år till alla 
medlemmar.  
 
- Agility: 
KM i agility gick bra, inte så många med i år men nystart och hoppas på fler nästa år.  
Fortsättningskurs pågår, många reserver, ny kurs planeras i höst eller vår 

- Rallylydnad:  
            Rallytävling den 3 september  
            Wilma Rosquist guld i ungdoms-SM! 

- Lydnad:  
            Prov i alla klasser den 1 oktober  
            KM i lydnad den 11 september  
            Wilma Rosquist guld i ungdoms-SM! 

- Specialsök: 
             Planeras kurser i höst/vår  
             Planeras kantarellsökskurs för blivande instruktörer  
             Specialsöksprov 29 och 30 oktober klass ett och klass två 

 Mari berättar om specialsök på medlemsmötet den 14 september  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            - Patrullhund  
            Inget att rapportera  
 
 
          

8. Övriga frågor  
Fixardagen flyttad får 18/9 till pga MT den 17/9  
Alla nosars dag den 10 september i samband med Hundens vecka:  
Dagen pågår 10-13.00 uppvisning på plan 11-11.45, narkotikahund, uppletande, 
specialsök och spår.  
Övrig tid prova-på-stationer för alla specialsök, kantarellsök, nosework och uppletande. 
Fiskdammsruta hund.  
Samma dag är det barmarksdrag på Färsna gård. Margareta kontaktar Färsna 4h och 
informerar om Nosens dag.  
Elisabeth Edlund deltar i Nosework-SM 17-18 september  
 
 
 
 
 

9. Nästa möte 
28 september  
  

10. Mötet avslutas 

Tack för idag! 

…………………….    

Sekreterare Isabel Andersson  
 
Justeras  
 

……………………..                             Underskrivet protokoll i pärmen på klubben                                              
Richard Karlén                                                                                       

Roslagens Brukshundklubb   Organisationsnummer: 802438-5455 4
Box  17  Bankgiro  247-8154     
761 21 Norrtälje  
E-post:kontakt@roslagensbk@se 
Hemsida: www.roslagensbk.se  

http://www.roslagensbk.se


               
  Roslagens Brukshundklubb  Protokoll för styrelsemöte 
  Klubbnr: 0399                              Nr /2022  
  Plats: Jyckebo   Datum: 2022-08-31  
     Tid: 19:00

 
  

Roslagens Brukshundklubb   Organisationsnummer: 802438-5455 5
Box  17  Bankgiro  247-8154     
761 21 Norrtälje  
E-post:kontakt@roslagensbk@se 
Hemsida: www.roslagensbk.se  

http://www.roslagensbk.se

