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Närvarande: 
Johanna Stone (J.S) Ordförande 
Pernilla Lindahl (P.L) Vice ordförande 
Ing-Mari Sjöberg (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 
Linnea Lundkvist (L.L) Suppleant 
Marie Sundström (M.S) HUS 
 

1. Mötets öppnande 
 

2. Godkännande av dagordning, anmälan övriga frågor: 
Lästes igenom och godkändes 
 

3. Val av protokolljusterare 
L.L valdes till protokolljusterare 
 

4. Föregående protokoll: 
5. Protokollet är godkänt och lagt till handlingarna. 
6.  
7. Underhandsbeslut: Löneprogram 

Styrelsen godkände inköp av löneprogram för max 3500:-. 
 

8. Underhandsbeslut: Projektor 
Styrelsen godkände detta och A.L köper in en till maxpris 5000:-. 
 

9. Sektorer / Kommittéer  
a) HUS:  

Marie S flaggade för att hon har planer på att börja ha kurser i egen regi (utanför klubben) 
under 2016 och vill vara öppen med det. Styrelsen ser inga problem med det, så länge vi har 
en öppen dialog om det och vi har ju även fler instruktörer på klubben som gör det redan. 
b) RUS:  
A.L berättar om M1-utbildningen som nu är genomförd och att samarbetet med Nynäshamns 
BK nu har påbörjats. Planen är att ha ett MH i TBK:s regi hösten 2016.  
c) Plan & Stug:  
Vi behöver titta över renovering av fönstren, så Plan & Stug tittar på en plan för detta. 
d) PR:  
Inget att rapportera 
e) Kök: 
Köket har stängt i jul, och öppnar i samband med första öppna träningen den 19 januari. 

b) Rapporter 
a) Ordföranden: 
Inget att rapportera. 
b) Sekreterare:  
Inkommen post: Info från RUS Stockholm. 
c) Kassör:  
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I.S lämnade ekonomisk rapport. Ordf. har skickat påminnelse till sektorer o kommittéer om budget 
och verksamhetsberättelser. Budgeten bör vara klar till nästa möte, så att vi kan gå igenom den i 
styrelsen. 
d) Övriga styrelsemedlemmar: 
Distriktet: P.L ger info från distriktets höstmöte,  
e)Tyresö Hundungdom 
Inget att rapportera. 
 
9.   Möte med Tyresö kommun 
P.L. hade kallat till möte med Thomas Dennerby från Tyresö kommun. Mötet hölls på klubben 
den 25 nov. och medverkade gjorde även C.V. och Marie Sundberg. Anledningen till mötet var det 
brev som P.L. skrivit till kommunen om att TBK behöver en kontaktperson som vi kan vända oss 
till vid behov. Det blev ett mycket givande möte där några av våra viktigaste frågor togs upp bl.a. 
problemet med sophämtningen. Thomas lovade oss att han skulle vidarebefordra våra skrivelser 
till berörda personer för att de skall kunna handläggas med minimal fördröjning. En 
prioriteringsordning av problemen gjordes upp efter mötet och P.L. kommer genast sätta igång att 
skicka sina ärenden, ett i taget, till kommunen. 
 
10. TBK pilotklubb inför SBK 100 år? 
Vi är intresserade av att bli pilotklubb för 100 år med 100.000 medlemmar. Vi tar in det i 
målstyrningsgruppen, men utökar troligen med några till. Tas upp på nästa målstyrningsmöte. 
H.W. kollar dock upp när sista anmälningsdatum till SBK är.  
 
11. Återremitterade ärenden 
Inga återremitterade ärenden. 
 
12. Övriga frågor 
Ett inbrottsförsök gjordes natten den 29:e och 30:e november, dock kom inte tjuvarna in tack vare 

galler och larm.  
 
 
13. Nästa möte  
12/1 2016 på restaurang, plats meddelas närmare mötet. 
 
14. Mötet avslutas 
Ordföranden avslutar mötet 
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Johanna Stone Boström/ordf.        Veronica Blom/sekreterare             Linnéa Lundkvist/justerare 
  


