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 Protokoll fört vid medlemsmöte Strängnäs brukshundklubb 17 dec 2022 kl 12.00 

 

1 Mötets öppnande  
Mötet förklarades öppnat 
 

2 Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställdes 
 

3 Val av justerare 
Inger Gustafsson och Susanne Dahlström 
 

4 Fastställande av röstlängd.  
En lista skickades runt. 29 personer deltog i mötet. 
 

5 Föregående mötesprotokoll 
Angående elstängslet: Sedan förra medlemsmötet har en timer kommit upp så att man tillfälligt kan 
slå av elstängslet  
Förrådet är städat. Om man ställer in privata saker i förrådet måste dessa märkas upp. 
Medlemskväll för funktionärer 21/1. Då kommer även ”vintercupen i uppletande” startas. Mer 
information kommer på facebook och hemsidan.  

 

6 Ekonomisk rapport med information om kostnader för el, väg och drift.  
Det går bra ekonomiskt för föreningen. Medlemsavgifter hitills i år 35600, mot 44000 kr förrra året. 
En eftersläpning finns dock i redovisningen från SBK. Tävlingarna har gett ett plus på ca 38 000. 
Kocken från middagen på Riesen-sm har inte skickat någon faktura och kommer sannolikt inte heller 
göra det.  
78000 kr i elkostnader till och med oktober. Hela förra året var det 49000 kr.  
Några investeringar har gjorts på byggnaderna.  
Årets resultat kommer att vara ca 100 000 kr.  
Se vidare i bilagor resultatrapport och balansrapport. 
Rapport från Thorbjörn om Strängnäs el. Det går för tillfället inte att nyteckna sig för Strängnäs el, 
men det kommer att öppna upp igen i vår. 31 personer har kryssat brukshundklubben. För varje kryss 
får klubben 55 kr. Plus 2800:- i allmän pott. 

 
 

7 Övriga rapporter 

a) Styrelsen informerar 
b) Rapport från sektorerna.  

Tjänstehundssektorn: Patrullhundskurser i samarbete med Eskilstuna kommer att köra igång i 
vår. Just nu är det 32 intressenter för att bli patrullhundsförare i sörmland.  
Rallysektorn En rallylydnadskurs fortsättning startar 11/1. Varannan vecka finns det träningar i 
ridhus som Emma från sektorn arrangerar. Tävling i dubbel fortsättningsklass i vår. Dubbel avan-
cerad i höst. Två personer från klubben ska börja skrivar- resp sekreterarutbildning. Nya regler 
kommer i vår och ett mycket uppskattat informationsmöte kring detta har hållits under hösten. 
Tävlingssektorn inget att rapportera. 
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Hus Kursverksamhet pågår. Några MH inplanerade i vår. En person kommer att gå testledarutbil-
ning. M1 och M2-utbildningar kommer att startas. 
Service- och underhåll Chokladkartonger lämnas ut till markägare som har ställt upp och lånat ut 
mark till tävlingar. Rekognocering sker av markerna kring Länna för tävling och träning och det 
ser bra ut just nu. 

 
8 Övriga frågor 

a) Avverkning i skogen, hur påverkar det MH-banan? Vissa delar går att använda, men andra 
behöver hittas annan lösning för. Hur mycket som är påverkat får utredas när det töat till våren. 

 
9 Mötets avslutande 

Mötet förklarades avslutat 
 

Efter mötet serverades skinksmörgås och därefter utfördes en aktivitet där medlemmar gav förslag 
på förbättringar/förändringar/utveckling av klubben och dess verksamhet. Rapport från detta 
publiceras på hemsidan när det är sammaställt. 

 


