
Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2016-05-02 

1. Mötet öppnas 
Ordförande hälsar alla välkomna 

2. Närvarande 
Ordförande Jessica Alenius 
Vice ordförande Margareta Wertsberg 
Sekreterare Elisabeth Olsson 
Ledamot Tommy Beck 
Ledamot Lena Mårtensson 
Suppleant Eva Signal  
Ledamot Lars Fredriksson 

Meddelat frånvaro: 
Suppleant Eva Lenneke 

3. Val av justerare 
Margareta Wertsberg väljs att justera protokollet 

4. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkännes 

5. Föregående mötesprotokoll 
Rättelse: Under §7 Ekonomi ska rätt summa för anläggningsstöd vara 53 206 kr. 
Investeringsstöd har vi inte fått något och därför stämmer alltså inte den summan. 
Även en förtydling angående fakturor. De ska, när det går, skickas till kassörens mail 
(kassor@sjobobk.se) ELLER till klubbens postadress. Att det ska skickas till klubbens 
adress, och inte till den som handlar, finns det tidigare styrelsebeslut på. 

6. Ekonomi 
Vi har sammanlagt, på de olika kontona och i kontantkassan, 223 932,35 kr. 
På uppmaning av kommunen har Elisabeth varit inne och ändrat så eventuella bidrag 
eller liknande från kommunen betalas ut till vårt plusgirokonto, inte bankkontot som 
det tidigare varit. 

7. Inkomna skrivelser 
-Inbjudan till utställning på Tollarps BK sätts upp på anslagstavlan i klubbstugan. 
-Sjöbo kommun har skickat ut information om ungdomsverksamhet de bedriver 
under tre veckor i sommar. Med förfrågan om det finns verksamhet eller aktiviteter 
de kan komma ut och ”prova på”. Vi känner dock inte att vi har något att erbjuda 
under dessa veckor så Elisabeth skickar detta svar tillbaka till dem. 
-Tolångastationen lägger ner i höst och vi blir då av med de bredbandsmöjligheter vi 
har idag. Claes håller på att kolla upp lösningar för vårt bredband i framtiden. Vi 
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avvaktar och Claes håller koll på detta. 
-Någon använder sig av vår gamla domänadress på nätet soskbk.se och utger sig för 
att vara en brukshundklubb. Claes har varit i kontakt med SBK centralt för att se om 
de kan hjälpa oss gå vidare med detta. Vi inväntar svar från dem. 
-Vi har fått en förfrågan från en Malin Leandersson om att hyra klubbstugan för 
övernattning 5-7/5. Önskan bifalles och Jessica kontaktar henne. 

8. Styrelsebeslut tagna sedan föregående möte 
-Vattentrycket var i akut behov av reparation, vilket nu är åtgärdat. 
-Vi behövde samla till ett snabbt möte angående hur klubben skulle ställa sig till de 
nya förslagen i MT revideringen. Mötet bestämdes till den 2/5 kl 18.30 
-Draghundsportförbundet erbjöd sig att ha en ny informationskväll. Datum för detta 
är bestämt till den 24/5 kl 18.00. 

9. Uppdatering vattenpump och hydrofor 
Det akuta med vattentrycket är åtgärdat och fungerar nu bra.  
Filtret nere i brunnen behöver bytas. Teddy tar på sig att göra detta. 

10. Medlemsmöte, dagordning 
Dagordningen skrivs och läggs upp på hemsidan och FB. Den läggs även på bänken 
under anslagstavlan på klubben. 

11. Info från ordförandekonferensen 
Jessica informerar lite om vad som togs upp. 

12. Regelrevidering MT 
Enligt det som röstades fram på mötet tidigare ikväll: Sjöbo BK yrkar avslag på motion 
nr 8 och bifaller FS förslag nr 4. Detta meddelas nu till SBK Skåne, som är de som 
velat ha in hur klubbarna ställer sig till de olika förslagen. 

13. Information från Claes angående Internet i klubbstugan och vår gamla domän 
Se det som skrivits under inkomna skrivelser. 

14. Körersättning, vem har rätt till det och när? 
Frågan bordläggs och tas upp när Kerstin är med. 

15. Hur premierar vi medlemmar som ställer upp? 
Jessica kollar upp vad vi som klubb har för möjligheter att premiera våra medlemmar. 
Alla uppmanas att fundera på olika alternativ hur man skulle kunna göra för att visa 
uppskattning till de som ”gör mycket”. 
Frågan bordläggs och tas upp nästa gång när även grupperna är med. 

16. Loppis i sommar 
Loppisen är den 5/6 kl 11. Sprid gärna informationen om den till så många som 
möjligt. Dela på FB, sätt upp lappar i era affärer. 



17. Övrigt 
-Traktorn fungerar inte. En mekaniker kommer och tittar under veckan och ger 
kostnadsförslag. Då kommer även olja och oljefilter bytas. 
-Det behöver även bytas olja och oljefilter på gräsklipparen. Margareta frågar Anders 
Lasson om detta. 
-Margareta önskar ha valpträff den 22/5. Detta bifalles. Margareta meddelar Claes 
att lägga in det i kalendern på hemsidan. 
-Det är viktigt att alla som anordnar någonting inte bara skriver det i kalendern i 
klubbstugan utan även meddelar Claes att lägga in det i kalendern på hemsidan. 
Detta missa ofta.  
-Vi behöver köpa nytt hjul till den ena skottkärran. Detta bifalles. Jessica kollar upp 
detta. 
-Jessica har haft möte med Lukas och Rikard. Lukas trivs jättebra på sin praktik hos 
oss och allt fungerar bra. De kommer köpa in material till att laga barometern och 
även lägga till så rallylydnaden finns med där. De kommer även köpa in material för 
att byta/slipa gamla bräder på bänkarna/borden. Detta bifalles. 
-Vi har haft städdag. Få kom men de som kom var flitiga! 
-Björn erbjuder sig att ha en informationskväll/dag och berätta lite om och visa 
frisbee med hund. Detta bifalles och Björn återkommer med datum. 
- Mentalgruppen vill lyfta två frågor: Dels att vi i fortsättningen ”säljer” 8 platser till 
uppfödare. Har den inte 8 hundar så får den ändå betala för 8 platser, vilket innebär 
att vi slipper jaga runt för att fylla platserna för att inte gå back. En annan fråga är att 
när vi anordnar uppfödar MH/MT så är det bestämt sen innan att klubben ska få 
något för det, tex att det hålls kurser, man hjälper till på olika saker osv. Har man inte 
möjlighet till det kanske vi istället ska ta betalt? Känns orättvist mot klubbens egna 
uppfödare som vi kräver ska hålla kurser, medan uppfödare utifrån då kanske inte 
gör det. Många klubbar gör så här. Dels att de ”säljer” 8 platser och dels att de även 
tar en extra summa betalt för att anordna. Styrelsen uppmanas att fundera på detta 
till nästa gång då vi tar det som en punkt för beslut. 
-Brunnen har blivit påkörd av en olyckshändelse. Margareta kollar med Hans-Åke 
angående lagning av den. 
 

18. Mötet avslutas 
Ordförande tackar för visat intresse 
 

Ordförande Jessica Alenius  Sekreterare Elisabeth Olsson 

 
 

Justerare Margareta Wertsberg 


