Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2017-05-08
1. Mötet öppnas
Ordförande hälsar alla välkomna
2. Närvarande
Ordförande Jessica Alenius
Sekreterare Elisabeth Olsson
Ledamot Lars Fredriksson
Ledamot Tommy Bech
Suppleant Eva Signal
Suppleant Malin Nilsson
3. Val av justerare
Malin Nilsson väljs att justera protokollet
4. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkännes
5. Föregående mötesprotokoll
-Angående att flytta in knapparna till utebelysningen- Teddy kollar på detta.
-Jessica har kollat med andra klubbar om ryktet att de inte har Swish-avgift. Detta
stämde dock inte. Det verkar inte som om det går inte att komma ifrån avgift.
-Hans-Åke tar på sig att fixa bruksstegen. Han hämtar, lämnar och får den fixad som
”ersättning” till klubben för ”olyckan” med brunnen. Trots påpekande från styrelsen
att detta inte behövdes, vill Hans-Åke göra detta. Styrelsen tackar Hans-Åke för detta!
6. Ekonomi
Jan rapporterar att vi på de olika kontona har:
Sparbanken Skåne
212 620,11 kr
Nordea
34 002,67 kr
Kontantkassan
1 688 kr
Vi har alltså sammanlagt
248 310,78 kr
Stuggruppen har under månaden gjort inköp till bygget för ca 5 000 kr.
Vi har fått inbetalt drygt 4 800 kr inför två kommande MHn.
Faktura på larmuttryckning i mars 1 960 kr är betald.
Annons i Brukshunden 1 950 kr inför vår utställning är betald.
7. Inkomna skrivelser
-Kallelse till distriktsmötet 31/5
-Erbjudande om HLR kurs. Detta har vi haft uppe tidigare och kommer kolla upp det.
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-Brev från centralt angående bl.a saker som ska göras efter årsmötet. Jessica ber Jan
kolla upp om detta är gjort.
8. Ordförandekonferensen
Sammanfattning från ordförandekonferensen
Måste vi ha 34 lokalklubbar i distriktet? Kan vi istället ha färre lokalklubbar med
filialer? Kan vi tänka oss att ha klubbar som är specialiserade på en eller flera grenar?
Vill vi samarbeta med lokalklubbar i närheten?
Vi måste vara öppna för nya verksamheter som till exempel temakurser och korta
kurser.
”Pingpong-utbildningar”, föreningsteknik med mera som interaktiva datorutbildningar
efterfrågades.
Föreslogs att ta upp attitydfrågor i samband med klubbarnas medlemsmöten.
Sjöbo påminner alla medlemmar med förfallna medlemsavgifter (uppgiften finns att
hitta i Medlem online) om att det är dags att förnya medlemskapet. På så sätt kan
man minska medlemsavgångarna.
Massor av ytterligare idéer framfördes och diskuterades.
På frågan om Skånedistriktet kunde tänka sig att vara ”försökskanin” i samband med
en eventuellt ny organisation, blev svaret från såväl distriktsordförande som från
övriga ett tydligt ja!
9. Ombyggnationen, kommunen
Jessica pratar med Jan om detta.
10. Brunnen, nytt lock och lagning
Hans-Åke och Sven-Ingvar ordnar nytt godkänt lock som kommunen kräver.
11. Dag med grupperna, skapa arbetsbeskrivningar
Vi kommer på nästa styrelsemöte be alla sammankallande i grupperna att skriva ihop
en arbetsbeskrivning för deras roll/grupp och skicka in till styrelsen senast den 7/8 så
styrelsen kan gå igenom detta på styrelsemötet i augusti.
12. Trädgårdstraktorn, traktorn och klippaggregatet
Teddy har ordnat med så alla maskiner blivit servade och lagade. Han kommer även
göra en typ av ”servicebok” där man kan skriva in när saker är gjorda.
Trädgårdstraktorn: bytt rem, bytt knivar, tvättad och spolad, bytt olja och filter.
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Traktorn: städad, motorolja och filter är bytt, bränslefilter bytt, luftfilter bytt, hydraul
filter bytt, termostat bytt, tagit bort löst hängande inredning, klippt till en ny
gummimatta golv, nya upphängningar hytt, lagat höger framskärm, bytt huvudbrytare
Klippaggregatet: var helt sönderrostat. Det kostar lika mycket att laga som att köpa
ett nytt. Förslag är att leta begagnad men de säljs väldigt snabbt när de kommer ut så
man måste vara snabb.
Beslut: Teddy får tillåtelse att leta begagnat klippaggregat och köpa om han hittar till
en summa på max 10 000 kr.
13. Styrelsebeslut tagna sedan föregående möte
-Draggruppen anordnar ett ”Pay and run” den 21/5 kl 10.00.
-Uthyrning av klubben till träningsgrupp halvdagar den 15 och 16 april.
14. Medlemsmötet
Lite planering inför mötet.
15. Invigning och jubileum
Tanken är att ha en kombinerad invigning/jubileum i höst. Stuggruppen kan dock inte
säga när bygget kommer vara färdigt.
Förslag på att ha ”aktiviteter” på dagen som sen övergår i en ”tacksägelsefest” på
kvällen för att fira. Vi får fundera vidare på detta.
16. Larmet
Vi har fått in en offert från Alarmtjänst i Tomelilla. Tommy kollar upp annan firma och
återkommer.
17. Brandvarnare
Vi har inga brandvarnare så Jessica kommer köpa in detta.
18. Soptunnor
En del av soptunnorna på planen har lock som hela tiden åker av och när det regnar så
flyter påsar omkring. Vi skjuter på denna punkt eftersom Margareta ska kolla upp
detta och hon inte är närvarande.
Men vi tycker att vi ska behålla de gröna som sitter på stolparna.
19. Inköp av material till tex kontoret, skott, priser osv
Angående kontorsmaterial så har vi ett konto på Inkclub med rabatt. Vi ber Jan
undersöka om vi kan få mer rabatt. I övrigt skjuter vi på punkten och tar upp den igen.
20. Övrigt
-Vet man med sig att man inte kan närvara på kommande styrelsemöten så meddela
det i god tid.
-Tommy tar upp det här med sponsring och sponsorer. Det är ett bra sätt att få in
pengar för att tex kunna fräscha upp, köpa olika typer av material etc. Vi tar det som
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en punkt nästa gång.
-Teddy vill låna startpistolen (som han tidigare skänkt till klubben). Detta är ok.

21. Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse

Ordförande Jessica Alenius

Sekreterare Elisabeth Olsson

Justerare Malin Nilsson
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