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Närvarande: 
Pernilla Lindahl (P.L) Vice ordförande 
Ing MariSjöberg (I.S) Kassör 
Veronica Blom (V.B) Sekreterare 
Charlott Vidh (C.V) Ledamot 
Hanna Westerholm (H.W) Ledamot 
Anna Lenngren (A.L) Suppleant  
Kenneth Tibbelin (K.T) Ledamot 
 
Tomas Knuutila (T.K) – punkt 4. 
 
Anmäld frånvaro: 
Linnea Lundkvist (L.K) Suppleant 
Johanna Stone (J.S) Ordförande 
 

 

1. Mötets öppnande 
Vice ordföranden öppnar mötet 
 

2. Godkännande av dagordning, anmälan övriga frågor 
Dagordningen godkändes. 
 

3. Val av protokolljusterare 
A.L. valdes till justera protokollet. 
 

4. SBK 100 år 100 000 medlemmar 
Tomas Knuutila och H.W. informerar från konferensen i oktober om Fira 100 år med 
100 000 medlemmar med anledning av att SBK fyller 100 år 2018. 
Medlemsantalet är stadigt sjunkande sedan 2007 då det var all time high med c:a       
85 000 medlemmar. Vi lokalklubbar behöver aktivt jobba för att öka medlemsantalet 
då vi idag endast är c:a 60 000 medlemmar. Det kom upp massor av idéer på 
konferensen som t.ex. .klippkort på träningstillfällen, avtalsinstruktörer för att täcka 
upp bristen på instruktörer knutna till klubben, brev till gamla medlemmar (ej ålder 
utan f.d.), synas mer med kurser i centrum eller andra offentliga miljöer. Att skapa en 
projektgrupp kan vara ett sätt att få folk som kan jobba med detta utan att känna sig 
låsta i längre åtaganden. Nu önskar SBK att några klubbar blir s.k. pilotklubbar och 
T.K. ställde frågan till oss på TBK. Vill vi vara med som pilotklubb? I så fall 
kontaktar vi Olof Nordqvist och kommer då att få information och exempel på 
arbetssätt. Frågan kommer att tas upp på medlemsmötet i november. H.W. skickar ut 
en länk till powerpointpresentationen från konferensen till styrelsen och sektorerna. 
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5. Sektorer och kommittéer. 
RUS: M1 utbildning blir av på klubben den 28 november med deltagare från TBK och 
Nynäs BK. Ingrid Tapper håller i kursen. 
Rally: SACK önskar låna klubbens rallyutrustning till kelpieklubbens och 
cattledogklubbens jubileumsutställning 2016-07-22. Beslut att de får låna utrustningen 
mot att de gör reklam för Tyresö BK. Monica Nyström sköter kontakten. 
Plan & stug: Charlott Vidh och Catharina Jansson har gått med i plan & stug och 
kommer att samarbeta med Hans Södergren. Därmed avgår de från köket efter nyår. 
Köket: Beslut att kaffe o bulle för 20 kr ingår för planvärdar, instruktörer och 
hjälpinstruktörer. 
 

6. Föregående protokoll. 
Protokollet är godkänt och lagt till handlingarna. 
 

7. Rapporter. 
a) Ordföranden – ingen rapport. 
b) Sekreterare (inkommen post) 

Distansutbildning i ekonomi genom Studiefrämjandet. P.L. och I-M.S. vill gå. 
c) Kassör – ingen rapport. 
d) Övriga styrelsemedlemmar 

K.T. meddelar att vi inte kommer att få tillstånd att köra fram för sophämtning. 
Nästa steg är att ta det vidare med Göran Orlin, chef på trafik och miljö inom 
kommunen. 

e) Distriktet- höstmöte den 19 nov. P.L. åker och hon anmäler sig själv. 
f) Tyresö Hundungdom – ingen rapport. 

 
8. Dagordning medlemsmötet. 

P.L. hade förberett en dagordning som godtogs och den skall ligga kopierad på 
klubben senast den 14 novbember. 
 

9. Klubbkläder 
Anne Brewitz har ordnat fram klubbvästar med TBK brodyr. Beslut att klubben 
sponsrar med 50 kr per väst. 
 

10. Återremitterade ärenden. 
Inga sådana ärenden fanns. 
 

11. Övriga frågor. 
Önskemål om att städlistan för 2016 snart kommer ut. P.L. ordnar det och mailar ut så 
snart det går. 
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12.  Kanslitider i november. 
10 november Linnea (V.B. mailar och frågar) 
17 november Veronica (maila ut byte) 
24 november Kenneth 
1 december Johanna 
8 december Pernilla 
15 december Kenneth (Lucia fika så Veronica tar köket) 
 

13. Nästa möte. 
22 november medlemsmöte kl. 15:00, 1 december styrelsemöte kl. 19.30. 
 

14. Mötet avslutas 
P.L. avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………   ……………………………        ……………………………… 

Pernilla Lindahl / vice ordf.     Veronica Blom / sekreterare    Anna Lenngren / justerare
  


