
2016-10-03 

 

Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2016-10-03 

1. Mötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna 

2. Närvarande 

Ordförande Jessica Alenius 

Kassör Kerstin Nordbeck 

Sekreterare Elisabeth Olsson 

Ledamot Tommy Beck 

Ledamot Lars Fredriksson 

Suppleant Eva Signal  

Suppleant Eva Lenneke 

 

Meddelat frånvaro: 

Vice ordförande Margareta Wertsberg 

Ledamot Lena Mårtensson 

Suppleant Birgitta Söderström 

3. Val av justerare 

Eva Lenneke väljs att justera protokollet 

4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkännes 

5. Föregående mötesprotokoll 

-MT-banan: revideringsförslaget gick inte igenom så huruvida MT banan behöver 

uppdateras återkommer mentalgrupen med. 

-Björn är anmäld till testledarutbildning första helgen i december. 

-Gunvor lämnade förra gången ett förslag på avtal vid utbildning, ett avtal som ska 

förtydliga tex hur många kurser man binder sig att hålla åt klubben när klubben 

betalar utbildningen osv, men det togs aldrig något beslut om detta. Vi ber Lena M ta 

fram ett avtal. 

-Nät till hästhagen: Kerstin har 15 m nät som klubben kan få. Kerstin tar detta med 

Gunvor. 

-Vipp: Lollo kollar vidare på fraktkostnad. 

-Åkgräskliparen: Teddy kollar med Sven-Ingvar vad det är som är fel med den för att 

se om den går att laga. 

6. Ekonomi 

Vi har sammanlagt, på de olika kontona och i kontantkassan, 193 932 kr. 

Kerstin tar upp att vi har två bankgiro på Sparbanken Skåne som inte används. 

Behöver vi ha kvar dem när de inte används? Kerstin kollar upp skillnaden på Nordea 
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och Sparbanken Skåne till nästa gång så vi kan ta ställning till om vi ska lämna en av 

bankerna och bara ha en. 

7. Inkomna skrivelser 

-Claes har kommit med en fråga gällande ny ytterdörr. Den är dålig och behöver 

bytas. Styrelsen överlåter till stuggrupen att ta beslut om vilken dörr som ska köpas. 

Det ska vara den dörren som är bäst men såklart även till ett bra pris.  

-Jessica Olofsson vill hålla möte för nya medlemmar den 24/10 vilket styrelsen säger 

ok till. 

-Torsten har ansökt från Donationsfonden. 

-Veberöds Bk har skickat info om utbildningar de håller där. Det är skickat till 

utbildningsgruppen. 

-Information från Effluxi om instruktioner angående avloppet och ”medlet” (dunken 

under vasken i köket). 

-Inbjudan och info om SBK Skånes officiella utställning i november i Åstorp. Lappen 

sätts upp på anslagstavlan. 

-Gunvor har skickat mail om att de fattas böcker till valpkursen, och vill att vi ska ta 

upp och diskutera om det ska ingå litteratur i valpkursen eller inte. Styrelsen föreslår 

att från nästa år ska det inte ingå kurslitteratur, men att det ska finnas möjlighet att 

köpa för dem som vill, till självkostnadspris. Instruktörerna får bestämma vilken 

litteratur vi ska ha. 

 

8. Styrelsebeslut tagna sedan föregående möte 

-Jessica Olofsson önskar hålla i en hundpromenad den 11/10 vilket styrelsen säger ok 

till. 

-Lollo inkom med prisuppgift på ny vippbräda. Hon har fått ner priset till 5000 kr plus 

frakt vilket styrelsen säger ok till. 

9. Styrelsens arbete 

Skjuter på denna punkt till nästa gång. 

10. Sponsorer 

Frågan väcks om vi ska försöka hitta fasta sponsorer till klubben.  

Sponsorer som skänker ska givetvis tackas på tex Fb och hemsidan. 

11. Reklam/Fb 

Facebook sidan ska vara fri från reklam, med vissa små undantag. I nuläget är det 

ytterst få inlägg som plockas bort, det är inget större problem med ”fel inlägg”. 

Däremot är frågan om vem som får göra reklam och hur mycket ibland en svår linje 

att dra. Hade vi haft fasta sponsorer kunde man erbjudit dem att få göra reklam på 

Fb och hemsidan. 
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12. Medlemmar, hur vi får nya och behåller gamla 

Jessica var i september på utvecklingsmöte för Skåne distriktet som SBK centralt 

bjudit in till via distriktet, där det diskuterades olika sätt att få nya medlemmar. Hon 

informerade lite om vad de pratade om och gjorde. 

Uppvisningar kom på tal, förr var vi ofta med på tex Sjöbodagarna eller Svenska 

Nationaldagen. Det kanske är värt ett försök att få till igen för att synas och på det 

sättet locka nya medlemmar. Eva L pratar med Britt Bech om detta. 

13. Medlemsförsäkring 

Det är nya regler som gäller från den 1/4 2016. Nu gäller att ALLA, medlem som icke 

medlem, som deltar i något arrangemang via klubben, oavsett om det är på klubben 

eller någon annanstans, är försäkrade via oss.  

 

14. Övrigt 

-Kerstin ska kolla upp alla nycklar. 

-Det är Gunnel som har hand om taggarna. 

-Teddy informerar om att den 22/10 kommer vi ha Bevakningstävling. Det behövs 

hjälp med figuranter och spårläggare. Vid intresse kontakta Teddy eller Ruby. 

-Om ni upplever problem med larmet/taggarna så kontakta Eva Signal och berätta 

vad problemet var, datum och tid, eva.signal@sjobo.nu. Hon har kontakt med 

larmföretaget. 

-På hemsidan står det kursavgifter på olika ställen. Vi tar bort det där det står vad alla 

olika kurser kostar och har endast kvar det vid respektive aktuell kurs. Detta eftersom 

kurserna kan vara olika långa och därmed justeras priset. 

15. Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse 

 

 

Ordförande Jessica Alenius  Sekreterare Elisabeth Olsson 

 

 

 

Justerare Eva Lenneke 
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