Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2017-10-02
1. Mötet öppnas
Ordförande hälsar alla välkomna
2. Närvarande
Ordförande Jessica Alenius
V Ordförande Margareta Wertsberg
Kassör Jan Mårtensson
Sekreterare Elisabeth Olsson
Ledamot Lena Mårtensson
Ledamot Lars Fredriksson
Ledamot Tommy Bech
Suppleant Eva Signal
Suppleant Malin Nilsson
Suppleant Eva Lenneke
3. Val av justerare
Tommy Bech väljs att justera protokollet
4. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkännes
5. Föregående mötesprotokoll och förrförra
-Augustis protokoll: inget att tillägga.
-Septembers protokoll: ett förtydligande att tävlingsgruppen har hand om spår- och
lydnadstävlingar (Frivilliggruppen ansvarar för patrullhund. Skulle övriga bruksgrenar
bli aktuella igen, får vi se över det då).
6. Inkomna skrivelser
-Föreningsstöd ska sökas senast 25/10. Jan har koll på detta.
-Utvärdering från lägret
-Från Lions där man kan söka stipendium till ”Årets Ungdom”.
-Jan berättar att man på distriktsmötet meddelat att man inför nästa års jubileum
kommer att utmana lokalklubbarna till att bl.a anordna nya aktiviteter samt
ungdomsaktiviteter. För detta kan man sen ansöka om aktivitetsbidrag för perioden
1/1-1/6. Distriktet vill veta om vi tycker det är bra ”utmaningar”. Vi tycket det är bra
och detta kommer Jan framföra till dem.
-D-hug Mötet ställdes in pga för lågt deltagande. Det har diskuterats att ha en fast
mötesdag senare på året för att underlätta för de som skall närvara och för att öka
närvaron på deras möten.
-Information om hur man kan hålla telefonmöten via SBK.
-Tiden för ansökan om officiell utställning 2020 har blivit förlängd till 1/8 2018.
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Jessica vidarebefordrar detta till Lollo.
-Rallylydnadsgruppen önskar köpa in nya rallyskylthållare, som är lite lättare än de vi
har. 20 skylthållare till en kostnad av 650 kr och ankare till en kostnad av 15 kr st. Se
beslut under övrigt.
7. Ekonomi
Sparbanken Skåne
Placeringskonto 159 767,61 kr
Företagskonto 13 056,50 kr
Nordea
Plusgirokonto 46 624,49 kr
Kontantkassa 3 429 kr
Sammanlagt 222 877,60 kr
Det har under månaden inte varit några större ekonomiska transaktioner.
8. Lucas
Styrelsen beslutade att fortsätta samarbetet med Nytida angående Lucas. Men
känner att det är viktigt att det verkligen är givande för Lucas och skall fungera för
klubben. Tätare kontakt med Rickard och Lucas skall upprättas för att få bättre
ordning och förståelse.
9. Funktionärernas mat mm
Diskussion kring vad och hur mycket det är okej att ta som funktionär. Även prat om
mat som ”bjuds” bort till vissa men inte till andra.
Beslut: Funktionärer får mat: frukost, lunch, fika. Övrigt under dagen får man själv
köpa. Övriga folk får betala för maten som finns över att köpa.
10. Personuppgiftslagen ersätts
Personuppgiftslagen ersätts den 1/5 2018 av EU-förordning om dataskydd som är
mycket hårdare än det är idag. Allt är ännu ej helt klart. Men det kommer påverka
hur vi kan spara t.ex protokoll mm. Jessica har mailat SBK för att höra om de kommer
komma ut med direktiv så vi vet hur vi ska förhålla oss. Viktigt att denna fråga inte
försvinner bort nästa år.
11. Ny pistol
Teddy har tittat på Susans pistol som är i princip som ny, kanske använd 10 ggr. Vi
kan få köpa den för 1000 kr. Han har även hittat en prisuppgift på en ny pistol som
går på 1890 kr.
Teddy håller på att ta reda på hur vi går tillväga vid eventuellt köp av Susans pistol.
Beslut: Vi beslutar att vi köper Susan Carlboms pistol till ett pris av 1000 kr. Vi
avvaktar inköp av helt ny pistol då de "gamla" nu fungerar bra som träningspistoler.
Den begagnade vi köper är som ny och skall användas till tävling och MH/MT.
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12. Klubbkläder
Det företaget vi pratade om innan att eventuellt skaffa klubbkläder ifrån har
mestadels ridkläder. Jessica har varit i kontakt med dem och frågat om de möjligtvis
skulle kunna plocka in lite mer ”hundkläder”. De skulle kolla upp det. Margareta
kontaktar Arrak för att se om vi (som någon annan klubb) kan få rabatt hos dem.
Dock får man då skaffa trycket någon annanstans ifrån. Men eftersom vi inte vill ha
kläder hemma på lager som inte blir sålda så måste vi hitta något företag där
medlemmar själv kan beställa och få tryck. Vi fortsätter undersöka frågan och får
återkomma till detta.
13. Tack markägarna
Ska vi tacka alla markägare en gång om året eller ska vi dela på det så det blir en gång
efter lägret (eftersom det är väldigt intensivt under den veckan) då man tackar de
markägare som ställt upp för lägret och en gång innan jul då man tackar för övrig
verksamhet under året?
Beslut: Lägerveckan tackar efter lägret. Lägergruppen tar ställning till höjningen av
lägeravgiften för att täcka upp kostnaden att kunna tacka markägarna. Markgruppen
tackar för resten av året innan jul med lämplig gåva, till en maxkostnad av 1000 kr
per markägare.
14. Ny spis köket?
En list är sönder på spisen så köksgruppen ska prova att laga den/byta ut den för att
se om värmen i ugnen blir mer jämn när listen håller tätt.
15. Ramar för ”tacksägelsefest”
Vem ska bjudas när det är tacksägelsefest?
Beslut: Alla som under året har utfört någon form av ideellt arbete åt klubben, stort
som litet, inbjudes med respektive till tacksägelsefest. Vid vissa tillfällen kan även
övriga medlemmar inbjudas till självkostnadspris.
16. Arbetsbeskrivningarna
Elisabeth har gjort de justeringar och tillägg som vi gemensamt kom fram till på förra
mötet. Arbetsbeskrivningarna kommer nu skickas ut till alla grupper som får läsa
igenom och godkänna. Är det något som inte stämmer tar vi det på nästa
styrelsemöte för att sen slutgiltigt godkänna.
17. Styrelsebeslut tagna sedan föregående möte
-Inköp av nya gardiner.
-Att flytta medlemsmötet.
18. Medlemsmöte
Nytt datum för höstens medlemsmöte blir 20/11 kl 19.00.
19. Stiftelsen
Redovisning till Stiftelsen Nanna och Sture Jönssons donationsfond är klar och
inskickad av Jan.
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20. Övrigt
-Teddy tar upp frågan ifall inte Lucas resten av året skulle kunna ordna med
klippningen runt klubbstugan samt i slänten ner mot appellplanen. Så går det fortare
för den som ska klippa resten av planen och det räcker att vara en som klipper.
Jessica pratar med Rikard och Lucas. Till nästa år ska ett ”klippschema” sättas ihop.
-Teddy ska försöka hitta en dag och samla ihop folk för att fixa med lite ”trädröjning”
och fixa till vägen.
-Margareta tar upp att folk trots att knappen är borta trycker på den ”knappen”
innanför ytterdörren som tänder utebelysningen. Denna ska inte tryckas på eftersom
lampan går på skymningstimer. Teddy tittar på om man på något sätt kan förhindra
folk från att trycka på den.
-Jan tar upp om Sparbankstiftelsen Skåne som har så man kan ansöka om bidrag till
projekt två gånger per år. Nästa gång är i mars.
-Vi får ha en ”stängselbyggardag” till våren. Stängslet som vi fick från Veberöds
appellplan ska sättas upp runt hästhagen.
-Hans-Åke har varit snäll och köpt skott när vi behövt, och det hoppas vi han vill
fortsätta att göra. Ser man att det börjar ta slut eller man vet att det kommer
behövas många, tex inför MH/MT så måste man säga till honom. Teddy kollar vad de
skotten han brukar köpa kostar, så kan vi jämföra priser.
-Mandelträdet vi fick i jubileumspresent måste planteras. Malin kollar med sin pappa
som jobbar med anläggning och återkommer till Jessica.
-Det kommer vara en minnesstund för Ruby i Skåne-Tranås i december. Margareta
återkommer när hon vet mer.
-Verklig huvudman är något som måste registreras från den 1 feb-18. Gäller det oss?
Jan kollar upp och återkommer.
-Någon lampa blinkar på värmepumpen. Teddy kollar på detta.
-Rallygruppen önskar köpa in 20 st nya rallyskyltar. 20 skylthållare till en kostnad av
650 kr och ankare till en kostnad av 15 kr st.
Beslut: Ja rallygruppen får lov att köpa in nya rallyskyltar enligt de prisuppgifter och
antal de inkommit med.
21. Nästa styrelsemöte
Nästa möte är den 6/11 då även grupperna medverkar.
22. Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse

Ordförande Jessica Alenius

Sekreterare Elisabeth Olsson

Justerare Tommy Bech
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