Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2017-03-06
1. Mötet öppnas
Ordförande hälsar alla välkomna
2. Närvarande
Ordförande Jessica Alenius
Kassör Jan Mårtensson
Sekreterare Elisabeth Olsson
Ledamot Lena Mårtensson
Ledamot Lars Fredriksson
Suppleant Eva Signal
Suppleant Malin Nilsson
3. Val av justerare
Lena Mårtensson väljs att justera protokollet
4. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkännes
5. Föregående mötesprotokoll
Inget att ta upp. Protokollet läggs till handlingarna.
6. Ekonomi
Jan rapporterar att vi på de olika kontona har:
Sparbanken Skåne
161 212,11 kr
Nordea
68 946,58 kr
Kontantkassan
2 483 kr
Vi har alltså sammanlagt 232 641,69 kr
Sen årsmötet har vi fått utbetalt 37 654 kr från Sjöbo kommun. Detta avser
anläggningsstöd och del av investeringsstöd. Vi har fått 50 % av investeringsstödet
och resterande belopp betalas ut efter redovisning av betalningsbevis på genomförd
investering. Investeringsstödet gäller för fortsatt handikappanpassning med
prioritering ramp.
Swish är nu igång och enligt tidigare beslut ska avgiften på 1,50 kr läggas på varje
köp. Pga att man inte kan swisha 50-öre så kommer avgiften som läggs på vara 2 kr.
7. Inkomna skrivelser
-Papper från Sjöbo kommun angående byte av lock på trekammarbrunnen. Jan tar
detta med stuggruppen.
-Många har observerat att lamporna på planen fortfarande inte släcks när ingen är
här och tränar. Thomas Undenius föreslår att vi flyttar in strömbrytarna så det bara
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går att tända inne ifrån stugan. Styrelsen diskuterar och tycker detta är ett bra
förslag. Då skulle man även komma åt de icke medlemmar som möjligt åker hit bara
för att rasta sina hundar i belysning under den mörka årstiden. Kanske är detta något
man kan göra i samband med ombyggnaden och dörrbyte? Frågan får tas upp igen.
-Uppladdning av socialt bokslut och uppdatering av föreningsuppgifter ska göras i
Sjöbo kommuns föreningsregister. Socialt bokslut fylls gemensamt i och Elisabeth
laddar sen upp detta.
-SBK har skickat ut länk till en enkät gällande omorganiseringen i SKK. Jessica tar tag i
detta.
-Inbjudan till inofficiell lydnadstävling i Helsingborg- lapp sätts upp på anslagstavlan.
-Inbjudan till utställning Greyhoundklubben- lapp sätts upp på anslagstavlan.
-Inbjudan till specialsök i Malmö- lapp sätts upp på anslagstavlan.
-Tetra Pak kommer hålla orientering i Snogeholm och kommer vara på vårt tilldelade
träningsområde den 1/4. Ruby (markansvarig) beslutade att flytta träningen till
söndagen 2/4 så behöver inte orienterarna vara försiktiga så de inte springer in i
spåren.
-Det går ett rykte om att Veronika Andersson som hållit i grundmodulen inte är
auktoriserad. De som är utbildade är utbildade. Ryktet påverkar inte deras utbildning.
-Inbjudning till D-hus. Vi skickar ingen eftersom utbildningsgruppen inte kan gå.
-Det har kommit in en fråga från Lollo om ifall det är ok att träna agility utan att vara
medlem. Se under övrigt för svar angående medlemskap.
-Förfrågan från Malin Andersson om att hyra klubbstuga och plan den 5-6/8.
Beslut: Styrelsen säger ja, enligt prislistan som finns gällande uthyrning.

8. Styrelsebeslut tagna sedan föregående möte
-Medlemsgruppen har frågat om vi ska kräva ersättning för vårt deltagande i
nationaldagsfirandet. Styrelsen tog beslut om att vill de betala så tackar vi såklart inte
nej, men det är inget vi kräver. Utan vi ser detta deltagande som reklam för klubben.
-Lägergruppen har undrat angående pris för husvagnsuppställning under lägret.
Styrelsen beslutade om samma pris som gällde förra året. Dvs för deltagare i lägret
kostar det 100 kr för hela lägerveckan och 25 kr för enstaka dagar. Detta lägerpris
gäller framöver tills nytt beslut tas.
-Kerstin önskar hyra klubbstugan den 8/4. Detta är ok.
-Ruby undrade över vilket pris vi skulle ta för de nya regelböckerna. Styrelsen
beslutade om 55 kr för lydnads-och rallyböckerna och 65 kr för bruksböckerna.
-Emelie Nordfeldt önskade gå en grundutbildning i idrott online. Detta godkändes.
-Gunvor vill köpa in ”Valpboken” av Monica Hillman till valpkursen. Detta godkändes.
Gunvor vill även köpa in plastbollar, en liten sandlåda i plast och nät som ska
användas för bl.a miljöträning under valpkurser. Detta godkännes också.
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9. Larmlistan
Larmlistan gås igenom och Eva S tar på sig att kolla upp några namn för att se om vi
kan lägga till dem.
10. Grupperna
Vi går igenom lite saker som vi ska ta med grupperna på nästa möte.
11. Medlemsmöte vår/höst.
Datum för medlemsmötet under våren blir den 15/5 och i höst blir det den 30/10.
12. Städdag höst
Vi bestämmer städdag den 1/10.
13. Trädgårdstraktorn
Teddy kollar trädgårdstraktorn till nästa gång.
14. Skötsel/underhåll traktorn
Teddy tar på sig att vara ansvarig för att traktorerna sköts och kommer ta reda på om
traktorn blivit underhållen.
15. Påminnelse till inaktiva medlemmar
Klubbar som satt i system att skicka ett litet påminnelsemail till de medlemmar de ser
inte förnyat sitt medlemskap har lyckats fånga upp medlemmar som de annars
kanske förlorat. Jan tar på sig att skriva ihop något bra och att sedan ha koll på dessa
inaktiva medlemmar och maila dem.
16. Tempo
Eftersom vi väldigt sällan utnyttjar kontot på Tempo, och det då oftast rör sig om
småsummor, så beslutar vi att avsluta kontot där.
17. Distriktsrepresentant
Vem ska vara våra representanter? Vi tar upp detta på vårens medlemsmöte.
18. Övrigt
-Diskussion angående hur många gånger det är okej att man tränar/provar på utan
att vara medlem. Det är tidigare beslutat att på arrangemang som draghundsgruppen
eller medlemsgruppen anordnar så är det ok att prova på tre gånger utan att vara
medlem sen måste man lösa medlemskap.
Däremot tycker styrelsen att i övrig verksamhet t.ex träningsgrupper i ex agility eller
rallylydnad så är det okej att prova på en gång sen ska man vara medlem.
- Värmepumpen vi har orkar inte dra runt värmen i hela klubbstugan därför är det
väldigt kallt inne på kontoret. Tanken är att i framtiden sätta in ytterligare en
värmepump för att kunna värma upp hela klubbstugan på ett bra sätt. Tills detta blir
aktuellt så kollar Jan upp om vi kan lösa det genom att köpa ett litet el-element som
vi sätter inne på kontoret.
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-Efter inventeringen så har vi sett att vi har en hel del t-shirts liggande som ingen
köper och likaså en massa gamla böcker. Vi beslutar att vi ska rea ut dessa på vårens
medlemsmöte.

19. Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse

Ordförande Jessica Alenius

Sekreterare Elisabeth Olsson

Justerare Lena Mårtensson
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