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Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2017-04-03 
 

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 Tommy Bech 

Suppleant Eva Signal  

Suppleant Eva Lenneke 

Suppleant Malin Nilsson 

 

Grupper 

Björn Olsson 

Ruby Rydén 

Claes von Gegerfelt 

Sven-Ingvar Olsson 

Torsten Ericsson 

Emelie Nordfelt 

Ann-Louise Jönsson 

Jessica Olofsson 

Gunvor Jönsson 

Robert Svensson 

 

3. Val av justerare 

Margareta Wertsberg väljs att justera protokollet. 

4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkännes. 

5. Grupperna 

Björn/Mental:  

-Vår verksamhet rullar på. Har haft första MH:t på ny godkänd bana. 

 

Gunvor/Utbildning: 

-Valpkurs och allmänlydnadskurs pågår. Tävlingslydnadskurs fortsättning i maj. 
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Gunvor framför två önskemål.  

Dels att vi kunde haft en whiteboard i klubbstugan där medlemmar kan skriva 

önskemål om vad de vil ha ut av klubben. Som svar på detta så får man gärna utnyttja 

den nya griffel/magnettavlan som nu finns i klubbstugan till just detta. 

Sen även frågan om man får lov att ta hit Anders Tjärnholm som är en lydnads- och 

bruksinstruktör för t.ex en helgkurs eller liknande. Som svar på detta så är alla 

aktiviteter här välkomna. Så kan någon bara hålla i det så får det gärna anordnas. 

Gunvor skulle kolla upp det. 

 

Lollo/Utställning: 

-Vi har skickat in annons om utställningen till Brukshunden. Det kommer även 

erbjudas exteriörbeskrivning. 

 

Ruby/Tävling:  

-Vi hade en lägre- och en högretävling o mars. En apeltävling i påsk. 

Ruby efterlyser hjälp i tävlingsgruppen. Jessica Olofsson erbjuder sin hjälp. 

 

Claes/IT: 

-Eftersom vi inte riktigt vet hur mycket vårt bredbandsavtal ”räcker” till varje månad 

så lämnas än så länge inte lösenordet ut till Wi-Fin. Vi vill inte riskera att stå i slutet 

på månaden när det är tävling och så har surfen tagit slut. Detta får utvärderas några 

månader för att se hur det ligger till. 

 

Eva S/Kök:  

- Har inget speciellt att ta upp. Alla är nöjda och glada. 

 

Torsten/Läger: 

-Hittills 21 stycken anmälda. 

 

Torsten/Valberedning: 

-Håller ögon och öron öppna inför nästa års val. Vill gärna ha tips om folk vet någon 

som skulle kunna passa. 

 

Sven-Ingvar/Stug: 

-Stuggruppen önskar hjälp med ombyggnaden!! Just nu är de ett fåtal personer som 

jobbar med detta och de skulle behöva hjälp!! Det skissas på hur infarten/rampen ska 

se ut.  

Ett önskemål är att kunna få pengar i förskott när det ska handlas istället för att 

stuggruppen ska ligga ute med pengarna, som kan röra sig om rätt många tusen 

kronor åt gången. Detta anser styrelsen inte vara något problem och det är bara för 

stuggruppen att ta det med kassören så ordnar han det. 
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Lollo/Agility: 

-Det har varit vinteruppehåll men vilken vecka som helst nu ska vi försöka göra klart 

och sätta ut hinderna. Vi har haft ett tillfälle med prova-på valpagility. Lollo har nu 

gått klart instruktörsutbildningen. 

 

Robert/Skydd: 

-Skyddsgruppen har tränat mycket inomhus under vintern men tanken är nu att 

komma igång på kubben igen. Fredagskvällar och söndagseftermiddagar. Med skott 

på söndagar från kl 15. 

 

Emelie/Drag: 

-Planerar för att ordna två stycken ”Pay and run” under våren. 

 

Jessica O/medlems-aktivitets: 

-Promenaderna pågår och är uppskattade. Vi har haft ett möte för att planera vårt 

deltagande på nationaldagsfirandet. Firandet kommer vara på Solvalla och det kan bli 

svårt för vissa av de aktiviteter vi vill visa upp att göra det där. Jessica ska gå på nytt 

informationsmöte å Solvalla och efter det får vi se vad vi kan visa upp.  

Ett önskemål är att kunna få medlemslistor på t.ex nya medlemmar för att kunna 

fånga dem. 

6. Hantering/förvaring av viktiga papper 

Jessica A förklarar igen för grupperna att arvodes/körersättningslapparna måste vara 

komplett ifyllda för att utbetalning ska kunna ske. Detta är enligt regler från 

Skatteverket. Sen ska de läggas i den vita brevlådan på väggen, inte i kassörens fack. 

Detta för att personuppgifter och bankuppgifter inte ska ligga ”öppet” på kontoret. 

7. Jubileum 

Klubben firar 60 år i år. Tanken är att vi slår ihop jubileum och invigning av 

ombyggnaden. Grupperna får fundera på vad vi kan göra. Maila till Jessica A eller 

Elisabeth innan nästa styrelsemöte, senast den 7/5, om ni har idéer.  

8. Utvecklingsarbete 

Vi går igenom lite vad grupperna har för förväntan på styrelsen, vad rollen som 

sammankallande innebär och även styrelsens förväntan på grupperna. 

 

Önskemål/förväntningar från grupperna:  

De flesta grupperna påpekade att de tyckte samarbetet fungerade bra. Att de fick 

snabba svar på frågor, stöd och beslut om de krävdes.  

Specifika önskemål kom från Rallygruppen om budgetverktyg (vilket är på gång), 

Stuggruppen att ekonomin följs upp för dem (Jan kommer att ha tät kontakt med 
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dem) och att de kan behöva snabba beslut angående olika saker (vilket vi alltid 

försöker lösa). Utbildning hade önskemål om att styrelsen hjälper till att rekrytera 

instruktörer (vilket vi givetvis skall försöka), de skulle vilja hitta nya former för att 

"ersätta"/"belöna" instruktörerna (här ber vi instruktörerna och utbildningsgruppen 

komma in med förslag, men även styrelsen tar en diskussion kring detta).  

Grupperna ville gärna ha en arbetsbeskrivning av vad de olika grupperna förväntades 

ha ansvar över (detta skall styrelsen tillsammans med grupperna försöka ta fram). 

 

Styrelsens förväntan på grupperna: 

Att grupperna besvarar mail vi skickar, bekräftar att de mottagit mailen och att de 

hanteras t.ex. att de tar sig an den uppgift som mailet ber om.  

Att lappar om arvoden, körersättningar och redovisning av utgifter/kvitton sker på 

ett korrekt sätt, alla rader skall fyllas i, de skall skrivas under och sen läggas i den vita 

lådan.  

Att man tar upp ev. arrangemang med styrelsen innan man drar i gång dem.  

Att man innan man beslutar datum för olika saker får klartecken från styrelsen, om 

verksamheten sker på klubben. Att datumen efter klartecken från styrelsen skrivs in i 

kalendern på klubben, skickas in till IT gruppen (Claes) för att läggas in i kalendern på 

hemsidan och att man om man behöver hjälp från köksgruppen kontaktar 

köksgruppen (Eva S) i god tid. 

Att man i så god tid som möjligt skickar in ovanstående frågor, datum osv till 

styrelsen så att vi kan ta beslut på styrelsemöten. Det sker lämpligast via mail till 

sekreteraren (Elisabeth). Att man lämnar in gruppens budget senast till de sista 

datumet som styrelsen har angivit som sista datumet. 

Att inköp som ligger utanför godkänd budget tas med styrelsen 

Att om något börjar ta slut (t.ex. skott, papper, diskmedel, bläck osv) eller är 

trasigt/går sönder, omedelbart meddelar styrelsen detta. 

9. Föregående mötesprotokoll 

- Lockbytet på brunnen- Jan har pratat med Hans-Åke om detta. 

-Utskick till inaktiva medlemmar- Jan har gjort detta. 

-Kontot på tempo är nu uppsagt. 

-Val av distriktsrepresentant kommer tas som en punkt på medlemsmötet den 15/5. 

10. Ekonomi 

Vi har på: 

Sparbanken Skåne 189 767,61 kr 

Sparbanken Skåne 22 103,50 kr 

Plusgirot 47 128,67 kr 

Kontantkassan 2 714 kr 

Totalt 261 713,78 kr 
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Jan kommer ha regelbunden uppföljning med stuggruppen gällande inköp. 

Den kontinuerliga redovisningen från köket fungerar bra. 

Eva S ska kolla upp en begagnad ramp som vi eventuellt skulle kunna få, och då får vi 

ta kontakt med kommunen för att höra hur vi gör med de pengarna vi blivit tilldelade 

för att köpa en ny ramp. 

11. Inkomna skrivelser 

-Det är ordförandekonferens den 26/4, Jessica A kommer gå. 

-Vi har fått in några träningsförfrågningar. 

-SBK central, kongress i maj 2018. Vi kommer inte deltaga. 

-HUS i Eslöv har skickat ut förslag på hur klubbar ska kunna samarbeta för att 

gemensamt ta hit ”stora namn” för utbildningar/fortbildningar. 

12. Inköpsrutiner 

-Inköp av priser görs på olika ställen. Det är bättre att samla så alla grupper beställer 

på samma ställe. 

-Kontorsmaterial går att köpa på billigare ställen än vi gjort fram till nu. För att inte 

riskera att saker tar slut (tex att papper/bläckpatron tar slut på en tävling) så kan vi 

sätta upp en lapp på kontoret där man kan skriva när det börjar ta slut och vi behöver 

handla nytt. 

13. Medlemsmöte 15/5 

Christer Mårtensson kommer efter mötet hålla genomgång av de nya reglerna och 

skyltarna i rallylydnad.  

Dagordning gås igenom och Elisabeth kommer skicka ut den till alla medlemmar. 

14. Uthyrning av klubben 

Vi behöver ha en bra rutin för inbetalning av avgift när någon hyr klubben. 

Beslut: Att avgiften ska vara oss tillhanda senast 1 vecka innan hyrning. 

15. Björka 

Det har framkommit att folk från annan klubb varit och tränat på Björka, trots att 

man inte får det. 

Vi kan inte förbjuda våra medlemmar att promenera på området men vi hoppas 

verkligen att Sjöbo Bks medlemmar respekterar att man inte får vara där och träna. 

16. Larm/larmlista 

Eva S har uppdaterat larmlistan med några nya namn. 

Vi har en del fellarm. Larmet är gammalt. Lite diskussioner kring larmet. Ska vi kanske 

köpa nytt larm? Eller hyra? Eller inte ha något alls? Ha en väldigt lång larmlista för att 

gardera oss att någon svarar när det fellarmar? Om ingen svarar- ska larmbolaget åka 

ut, eller kanske rent av inte alls åka ut? Många tankar och frågor. 

Margareta tar på sig att kolla upp eventuellt ”nytt larm”. Jan tar på sig att kolla med 

försäkringsbolaget vad som gäller ifall vi inte har något larm, ifall det kanske blir 
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dyrare eller om det inte spelar någon roll. 

 

17. Tags 

Vi ska ha en tag till ”klubben” som vi kan låna ut vid t.ex. uthyrning, istället för att 

någon medlem ska behöva låna ut sin egen tag med kod. 

18. Belysning planen 

När vi bygger om vid ytterdörren föreslår vi att vi flyttar in knapparna till belysningen 

som sitter där ute. Detta för att spara pengar så inte obehöriga tänder och sen låter 

det vara tänt på planen. 

Beslut: Styrelsen beslutar att knapparna till belysningen ska flyttas in i samband med 

ombyggnaden av ytterdörren. 

19. Bruksstegen 

Stegen kommer att transporteras in till Sjöbo denna vecka för att se vad som behöver 

göras med den. 

20. Styrelsebeslut tagna sedan föregående möte 

Inga beslut tagna. 

21. Övrigt 

- Swish, kan man komma ifrån avgiften för varje överföring? Jessica A kollar upp detta 

och återkopplar till Jan. 

-Styrelsen godkänner att Margareta Wertsberg och Jessica Olofsson numera ingår i 

tävlingsgruppen. 

-Teddy meddelar att traktorn verkar vara väldigt misskött. Han ska kolla upp vad som 

behöver göras vid den. Ny drivrem är beställd till trädgårdstraktorn. 

22. Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse 

 

 

 

Ordförande Jessica Alenius  Sekreterare Elisabeth Olsson 

 

 

 

Justerare Margareta Wertsberg 


