Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2017-09-04
1. Mötet öppnas
Ordförande hälsar alla välkomna
2. Närvarande
Ordförande Jessica Alenius
Vice Ordförande Margareta Wertsberg
Kassör Jan Mårtensson
Sekreterare Elisabeth Olsson
Ledamot Lena Mårtensson
Ledamot Lars Fredriksson
Suppleant Eva Signal
Suppleant Eva Lenneke
Suppleant Malin Nilsson
Grupper
Claes von Gegerfelt
Torsten Ericsson
Ann-Louise Jönsson
Gunvor Jönsson
Sanna Wendel
Meddelat frånvaro
Ledamot Tommy Bech
Björn Olsson, mental
Marie Östberg Fredriksson, rally
Emelie Nordfelt, drag
3. Val av justerare
Lena Mårtensson väljs att justera protokollet.
4. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkännes.
5. Grupperna
Eva S/Kök:
- Det var en del försäljning på utställningen. Inger önskar ett kort för att kunna handla
istället för att ha kontanter, samt även att Jan tar hand om handkassan. Spisen har
snart gjort sitt. Önskemål om ny spis. Men vanlig eller med dubbel ugn?
Margareta/Tävling:
-Tävlingsgruppen kommer enbart ha hand om bruks- och lydnadstävlingar. De andra
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tävlingarna får respektive grupp själv ha hand om.
Dubbel elitklass spår har genomförts med sammanlagt 19 anmälda som sen blev 8+8
startande.
Lydnadstävling den 8 okt. Vi har inga egna tävlingsledare på klubben så de letar efter
en sådan till tävlingen.
Margareta/Mark:
-De markägare som ställt upp kommer få mycket uppskattning!
Teddy/Frivillig:
-Patrulltävling i oktober.
Gunvor/Utbildning:
-Ytterligare en valpkurs kommer starta. En spårkurs och en allmänlydnadskurs pågår.
Det har varit helgläger med Anders Kjernholm som var mycket uppskattat och
eventuellt blir det även till våren. Agilitykurs startar i oktober. Kurs för
funktionshindrade är under planering.
Gunvor meddelar att hon inte vet om hon kommer hinna med att vara
sammankallande i utbildningsgruppen framöver pga egen utbildning med hund och
önskar tips på någon som skulle vilja ta över.
Torsten/Läger:
-Det var ett mycket lyckat läger med 40 nöjda deltagare. I utvärderingen efteråt
tyckte en del att de 4 dagarna var lagom, medan andra önskade fler dagar.
Torsten framför tankar om att vi måste ta upp till diskussion om hur vi ska visa
uppskattning till de markägare som vi får låna mark av. Inte bara gällande lägret utan
över lag.
Torsten meddelar också att han önskar avgå som sammankallande och drivande i
lägergruppen. Tips på någon som kan ta över önskas.
Torsten/Valberedning:
-Letar fortfarande efter ersättare till ordförandeposten.
Claes/IT:
-Ny logga finns nu på hemsidan, enligt hur SBK bestämt de ska se ut.
Information om hedersmedlemsskap kommer läggas upp på hemsidan.
Claes/Stug:
-Det är finlir kvar på ombyggnationen, lister och liknande. Duscharna ligger lite på is
för tillfället. De kommer slutföras framåt våren.
Sven-Ingvar har tidigare meddelat att han önskar avgå som sammankallande. Vem
kan ta över?
2017-09-04

Lollo/Agility:
-Hinderna är i princip färdigrenoverade nu. Det startar en agilitykurs i oktober.
Lollo/medlem:
Uppehåll i promenader just nu.
Lollo/Utställning:
-Det var 75 deltagare på den officiella utställningen vi hade. Allt gick bra även om vi
stundvis hade lite otur med vädret. Framöver planeras det iaf just nu enbart för
inofficiella utställningar.
Det är lite manfall i gruppen så är det någon som är intresserad av att vara med så
hör av er.
Sanna/Skydd:
-En ny i gruppen som utbildas till figurant, Rikard. Träningsgruppen har av olika
praktiska anledningar inte varit så mycket på klubben och tränat. Men de kommer
försöka vara mer här på sina träningstider framöver.
Jessica/Mental:
-Vi behöver en ny hare eftersom den vi har nu inte fungerar som den ska. Önskar
med fördelare samt gärna trådlös. Ny dumpe är gjord. Skramlet kommer fixas och
nya figurer till MTt ska göras.
Rally:
-Önskemål om att införskaffa nya skylthållare som inte väger så mycket. Rallygruppen
får ta fram prisuppgift och återkomma med detta.
6. Jubileum och invigning (grupperna medverkar)
Går igenom hur dagen kommer läggas upp.
7. Föregående mötesprotokoll
Protokollet är ej färdigt än.
8. Klubbkläder
Det finns ett företag/hemsida dit föreningar kan skick in sin logga. Föreningen får sen
välja ut x antal klädesplagg som läggs på ”sin sida” på den hemsidan där medlemmar
sen kan gå in och beställa kläder med föreningens klubblogga. Man kan även beställa
av de andra kläderna även om vi inte valt dem på vår sida. Fördelen med detta är att
vi kan erbjuda våra medlemmar kläder med vårt tryck på samtidigt som vi själv
slipper hantera detta eller ha kläder på lager. Alternativet är annars att någon måste
ansvara för detta.
Beslut: alla tycker detta är en bra idé och Jessica kontaktar företaget.
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9. Arbetsbeskrivningar
Vi går gemensamt igenom de arbetsbeskrivningar som grupperna skickat in och
lägger till/ändrar.
10. Markgruppen
Just nu är det Margareta, Hans-Åke, Tommy och Britt som ingår i markgruppen. Det
får diskuteras vidare om hur vi på bästa sätt kan tacka de markägare vi samarbetar
med.
11. Klippning av gräset och skötsel av traktorn
Det är bra att vara två som samtidigt klipper, dels för det går fortare (det tar ca 4
timmar om en ensam gör det!) och dels ifall något skulle hända. Tankar kring att hitta
ett bra system med att få bort agilityhinderna inför klippning förs. Vi får ta vintern till
att fundera ut någon bra lösning på detta.
12. Inköpsrutiner
Det ska finnas en lapp på anslagstavlan på kontoret där man kan skriva om det är
något som behöver köpas, tex papper, skrivarpatroner etc. Man kan även lägga en
lapp i den vita brevlådan till Jan som har hand om detta.
Rosetter och priser till tävlingar är Malin Nilsson som ansvarar för. Meddela henne
senast 20 dagar innan sakerna behövs för att hon ska hinna beställa.
13. Slutplaner och fördelning av arbetsuppgifter till jubileet
Vi diskuterar igenom vad som behöver göras och fördelar uppgifterna sinsemellan.
14. Ekonomi
Sparbanken Skåne
Placeringskonto 159 767,61 kr
Företagskonto 12 741,50 kr
Nordea
Plusgirokonto 39 968,34 kr
Kontantkassa 4 180 kr
Sammanlagt 212 477,45 kr
Det har under månaden inte varit några större ekonomiska transaktioner.
Jan tar upp angående onlinekort-betalkort som Inger önskar till köket. Jan ska kolla
upp detta.
Diskussioner kring ”svinn” i köket gällande om folk tar saker och betalar eller inte
betalar.
Det kommer bli uppdaterade riktlinjer för vad/hur mycket funktionärer får lov att ta.
Vårt Swishnummer ska läggas ut även på hemsidan.
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15. Inkomna skrivelser
-Från Sjöbo kommun om vi vill stå med i deras höstlovsprogram. Men vi har inga
speciella aktiviteter på höstlovet.
-Fosilföreläsning
-Riksidrottsförbundet
-Inbjudan från Simrishamns Bk till föreläsning med Jan Gyllensten den 25/11- lapp
sätts upp på anslagstavlan.
-Rikard på SKOA, önskar nyckel till traktorn så Lukas kan klippa gräset.
16. Övrigt
-Distriktets mentalgrupp önskar låna stugan för möten detta året den 11/9, 29/11
och 3/3, 10/3 nästa år.
Beslut: Ja detta går bra.
-Ny spis till köket. Eva S tar fram prisuppgifter.
-Ytterligare en ny logga som är framtagen och ska vara likadan som i distriktet, istället
för de loggor som vi tog beslut om sist. Nu är texten ”Sjöbo” rundad under loggan
istället för rak på den förra.
Beslut: Ja vi ska använd den nya istället så som distriktet vill att den ska se ut.
-På förra mötet tog vi beslut om att Jan skulle köpa in en röjsåg/trimmer. Ska vi köpa
en som är någorlunda i kvalitet har det visat sig kosta mer än det priset vi pratade om
förra gången. Plus att vi behöver köpa hjälm, visir och hörselskydd för att den ska
kunna användas säkert. Trimmer med dessa tillbehör kommer kosta ca 5000 kr.
Beslut: Vi beslutar att Jan ska köpa in dessa saker till detta cirkapris.
-Teddy har beställt nytt bärlager till vägen men det har inte kommit än.
17. Nästa möte
Är den 2/10.
18. Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse

Ordförande Jessica Alenius

Sekreterare Elisabeth Olsson

Justerare Lena Mårtensson
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