
SJÖBO BRUKSHUNDSKLUBB

Styrelsemöte  

Datum: 2016-02-01                                                                                  

Plats: Klubbstugan i Anklam

§1 Mötet öppnas
Ordförande öppnade mötet.

§2 Närvarande
Ordförande Jeanett Gerdin
Vice ordförande Jessica Alenius
Sekreterare Inger Hörnfeldt
Kassör Kerstin Nordbeck
Ledamot Siw Andersson
Ledamot Lars Fredriksson 
Suppleant Eva Signal
Suppleant Eva Lenneke

Anmält frånvaro
Suppleant Birgitta Söderström

§3 Val av justerare
Jessica valdes att justera protokollet

§4 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§5 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes

§6 Inkomna skrivelser
- SBK Skånes Distrikt inbjuder till utbildning ”Certifierad  utställningsarrangör”
- Information från Anna Göthed att det finns platser kvar på grundmodulsutbildningen.
- från SBK kommer inbjudan till årsmöte med SBK Skåne Distriktet onsdagen 201603-09 kl 
9.00 i filmsalen på P7 Revingehed.
- Sjöbo kommun påminner om att sista datum för att söka Lokalt aktivitetsstöd för hösten 
2015 är den 25 februari. Kerstin tar snarast upp detta med Torsten, för att höra om han tar 
sig an uppgiften, och att Kerstin efter samtalet snarast återkommer till styrelsen med 
besked om hur Torsten ställer sig till uppgiften.



- Nyhet från Jordbruksverket gällande stöd för lokalt ledd utveckling, en möjlighet för 
föreningar att söka bidrag.att söka. Se kommunens föreningsbrev nr 1 2016. 
Kerstin tar upp det med Torsten.
 - Förfrågan från ”icke medlem” angående att hyra Klubbstugan för ideell förening  
Jeanett tar kontakt och informerar om förutsättningarna för att hyra del av planen 
eller del av stugan, är att man är medlem i Sjöbo BK, d v s att om man är medlem och 
man då i mån av plats kan hyra del i stugan till en kostnad av 300 kr /heldag om det 
som organiseras sker i icke vinstdrivande syfte.

§7 Ekonomi  
Kerstin informerar oss om att klubben idag har sammanlagt 182.000kr på konton samt 
3000kr i kontantkassan.

§8 Maria 
MariaPersson har blivit uttagen av SBK Skåne till att kommit med i ”talanggruppen” .
Maria undrar om gruppen kan komma hit träna.
Beslut att godkänna att gruppen använder del av apellplanen samt

att Maria informerar styrelsen om datum

förfrågan från Maria om klubben kan sponsra henne med pengar till körersättning och 
instruktör, anmälningsavgift.
Beslut att Maria får komma in med ett specificerat förslag om till vad och hur mycket i 
pengar hon vill ha.
Jeanett kontaktar henne.

§9 SBK 
Lokal Verksamhetsstatistik
Styrelsen gick gemensam igenom och fyllde i Enkäten. Jeanett kommer at skicka iväg 
enkäten till SBK.

§10 Styrelsebeslut tagna via mail/telefon
Beslut att skicka Margareta Wertsberg och Ruby Ryden på uppdatering för 
utställningsansvariga.
Beslut att skicka Elisabeth Olsson på tävlingssekreterarutbildlning.
Beslut att bevilja Björn Olsson att gå M3 utbildning

§11 Övriga frågor
Kommunen har kontaktat Jeanett angående de pengar vi ansökt till toaletten + taket i 
hallen. De vill att vi väljer ett objekt eftersom de anser att det vi sökt till kommer att kosta för 
mycket. Jeanett förklarade att det inte gick att dela upp, utan att vi måste göra tak plus 
toalett samtidigt. Kommunen tar sig en funderare och återkommer.

Lucas vill göra ett flygblad för klubben eller något med foto. Lucas uppmanas att komma in 
med det färdiga materialet till styrelsen, så får styrelsen besluta om det kan godkännas. 
Jeanett tar kontakt med Lucas och pratar med honom.



Om man ska gå/eller hålla utbildningar i klubbens regi skall frågan gå till styrelsen för 
beslut.

Vi kommer att ha en Tyst minut för Hans Thörn på årsmötet.

Nytt år och nya årsmöten.
Tänk på att stödberättigad förening årligen, och snarast efter årsmötet, ska ladda upp 
nedanstående handlingar i Sjöbo kommuns föreningsregister (FRI).
Årsmötesprotokoll
Verksamhetsberättelse, ekonomiskt och socialt bokslut
Revisionsberättelse
Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
Stadgar – om dessa förändrats
Uppdaterade föreningsuppgifter
Stöd utbetalas inte till förening som ej inkommit med ovanstående handlingar.
(se föreningsbrevet)

Verksamhetsplanen för 2015
Styrelsen gick igenom punkt 9a  på årsmötets dagordning för att se om och hur vi uppfyllt 
målen vi ställde upp i verksamhetsplanen för 2015.

Teddy har ansökt kom mark till DM Tjänstehund 2016

§12 Mötet avsluts
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet Ordförande Justerare

Inger Hörnfeldt Jeanett Gerdin Jessica Alenius


