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Protokoll från styrelsemöte 2021-01-12 

   

 
Närvarande: 

Marie Sundberg, Ordförande 

Johanna Boström Stone, Vice ordförande 

Elisabeth Hagberg Dahlstedt, Kassör 

Catharina Jansson, Sekreterare 

Susanna Lindsjö, Ledamot 

Camilla Westling, Ledamot 

Yvonne Weijmar, Suppleant 

 

Anmäld frånvaro: 

Sofie Ögren, Ledamot 

Kicki Wikman-Jonsson, Suppleant 

 

 

1. Mötets öppnande 

Marie Sundberg förklarade mötet, google-meet, öppnat. 

 

2. Godkännande av dagordning, anmälan övriga frågor. 

Dagordningen godkändes. Inga övriga frågor anmäldes. 

 

3. Val av protokolljusterare. 

Camilla Westling valdes att, jämte ordförande, justera protokollet.  

 

4. Föregående protokoll. 

Är godkänt och lagt till handlingarna. 

 

5. Sektorer och kommittéer 

TÄS:   

Pga coronapandemin har TÄS beslutat att år 2020 inte ha någon utdelning av årets hund 

i de olika kategorierna. Det pga att det har varit alldeles för få tävlingar.  

Inför 2021 har Monica Nyström gjort ett gediget arbete och sammanställt ett förslag till 

de olika klassernas poängberäkning samt lagt till ett pris för bästa svenska brukshund. 

Styrelsen godkänner förslaget och även det ditlagda priset för bästa svenska brukshund 

då SBK har avelsansvar för bruksraserna. I och med detta så föreslår vi till TÄS att 

plaketter sätts upp per år i stället för per gren som det är idag. 

Elisabeth Hagberg Dahlstedt är anmäld och startar sin TS utbildning i rally, enligt 

tidigare protokoll, under februari-mars månad. 

 

HUS:  

Alla kurserna ligger nu upplagda på hemsidan. Beroende på pandemin så får man 

avvakta när man kan starta kurserna. 

 

RUS:  

Inget att rapportera. 

 

Tjänstehund:  

Vi har fått en fråga att eventuellt anordna DM i år. 

 

Agility:  

Sektorn är för närvarande vilande men det finns en liten grupp som ligger i startgroparna 

för att starta närmare våren. 
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Plan och stug:  

- Avloppet i köket är åtgärdat. 

- Viktigt att stänga av vattnet till utkastaren. 

- Marie Sundberg beställer snöröjning vid behov. 

 

Bemanningen:  

Enligt tidigare protokoll så bemannar styrelsen köket fr o m början av mars. 

Vi avvaktar och tar beslut på nästa styrelsemöte. 

 

6. Rapporter 

a) Ordförande: 

Hen från frivården är hos oss under våren också. 

 

b) Sekreteraren (inkommen post) Ingen post att rapportera.  

 

c) Kassör: 

Ekonomin ser fortsatt bra ut mycket tack vare de kurser vi har som drar in pengar. 

Revisorerna är i full gång med att granska räkenskaperna inför årsmötet. 

 

d) Övriga styrelsemedlemmar   

Inget att rapportera. 

 

e) Distriktet: 

Distriktet har bestämt att nästa styrelsemöte ska ske digitalt. 

 

7. Återremitterande ärenden. 

Inga återremitterande ärenden. 

 

8. Årsmötet 

Den 15 december var sista dagen för medlemmarna att maila något annat förslag till 

valberedningen än de föreslagna namnen. Dock har inget annat förslag kommit in. 

Styrelsen beslutade att, pga Corona pandemin, ha ett digitalt årsmöte söndagen den 21 

februari kl 15.00.  

I år har klubbarna fått dispens att ha årsmötet digitalt och kallelsen till årsmötet kan ske 

senast tre veckor innan. Det innebär att vi mailar, skriver på hemsidan och lägger ut 

kallelsen på facebook senast sista januari. Man måste anmäla sig via mail, 

info@tyresobk.se,  för att kunna få en länk så att man kan komma in på mötet.  

Information om hur vi ska kunna genomföra årsmötet finns att läsa på SBK’s hemsida.  

Årsredovisningen, ekonomiska rapporten och valberedningens förslag kommer att finnas 

på hemsidan och i pappersform i klubbstugan. 

Efter genomgång angående förtjänsttecken så kan vi konstatera att i år delar vi inte ut 

något. 

 

9. Postadress 

I och med att vi har beslutat att säga upp vår postbox så är nu posten tillfälligt ställd till 

vår kassör Elisabeth Dahlstedt. 

Adressen är Tyresö BK, c/o E Dahlstedt, Östra Strandvägen 18, 13673 Vendelsö.  

Vi undersöker vad adressen till vår klubbstuga är och om vi kan ha en brevlåda uppsatt. 

Elisabeth har varit i kontakt med våra leverantörer så att fakturorna mailas till 

kassörmailen. 
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10. PR/Nyhetsbrevets innehåll:  

Vi gick igenom några få punkter som ska tas upp i Nyhetsbrevet tillsammans med 

kallelsen till årsmötet. 

 

11. Övriga frågor. 

Inga 

 

12. Nästa möte. 

Styrelsemöte tisdag 2 februari kl 19:00 i klubbstugan eller google-meet. 

 

13. Mötet avslutas 

Marie Sundberg avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

_______________________ ____________________ _____________________ 

Catharina Jansson  Marie Sundberg Camilla Westling 

Sekreterare / Protokollförare Ordförande  Ledamot 


