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Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2017-01-09 
 

1. Mötet öppnas 
Ordförande hälsar alla välkomna 

2. Närvarande 
Ordförande Jessica Alenius 
Vice ordförande Margareta Wertsberg 
Kassör Kerstin Nordbeck 
Sekreterare Elisabeth Olsson 
Ledamot Lena Mårtensson 
Ledamot Lars Fredriksson 
Ledamot Tommy Beck  
Suppleant Eva Signal  
Suppleant Eva Lenneke 
 
Grupper 
Björn Olsson 
Ingrid Nordh 
Inger von Gegerfelt 
Ruby Rydén 
Claes von Gegerfelt 
Sven-Ingvar Olsson 
Torsten Ericsson 
Emelie Nordfelt 
Max Kristiansson 
Ann-Louise Jönsson 
Marie Österberg 
Anneli Carlsson 
Jessica Olofsson 
 
Meddelat frånvaro: 
Gunvor Jönsson 
 

3. Val av justerare 
Lena Mårtensson väljs att justera protokollet. 
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4. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkännes. 
 

5. Genomgång av gruppernas budget 
Alla gruppers inlämnade budgetar gås igenom. 
 

6. Grupperna 
Björn/mental:  
-Det har fälts väldigt mycket träd i skogen vilket troligtvis innebär att våra banor 
behöva byggas om. Framför allt MT banan. En bana som byggs om/ändras måste 
godkännas innan den får användas, så det finns risk att vårt första MT är i farozonen 
att inte kunna genomföras. 
 
Eva L/Ruby/Margareta/Utställning: 
-Det pratas lite om vem som ska vara sammankallande i gruppen, eftersom det 
egentligen inte funnits någon förra året. Lollo funderar på det fram tills de har möte i 
gruppen. 
 
Ruby/Tävling:  
-Det är beställt ett nytt hopphinder enligt de nya reglerna och även ett antal nya 
regelböcker är beställda. 
-Vi, liksom många andra klubbar, har problem med att vi inte har tävlingsledare. En 
glad överraskning var att Jessica Olofsson snart är färdig. 
-De frågorna som togs upp på förra styrelsemötet, som varje klubb nu måste ta 
beslut om diskuterades.  
Beslut: *Som tävlingsområde räknas appellplan. *Löptikar får ej deltaga på tävling 
 
Claes/IT: 
-Bredbandet från Telia är på gång. Just nu har vi inget bredband men Claes kommer 
meddela när det kommit igång. Den fasta telefonen är nu borttagen. 
 
Ingrid/Kök:  
-Eva Signal kommer ta över som sammankallande i köksgruppen efter årsmötet. 
Jessica och Eva kommer träffas för att hitta en bra lösning över kökets inrapportering 
av siffror och för att göra en budget. 
 
Torsten/Läger: 
-Lägergruppen ska snart ha möte och planera årets sommarläger. 
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Torsten/Valberedning: 
-Det är nästan klart med förslag på alla styrelseposter inför årsmötet. 
 
Sven-Ingvar/Claes/Stug: 
-Bygget tar det lite lugnt just nu. De inväntar golvläggare och även att det ska komma 
in lite pengar.  
-Ny ytterdörr är införskaffad och när den ska bytas måste det samordnas med 
larmfirman.  
 
Lollo/Agility: 
-Lollo kommer gå instruktörsutbildning under våren. 
 
Marie/Rally: 
-Rallygruppen undrar om det finns något beslut på vad ett KM ska kosta. Beslut om 
detta tas upp senare i protokollet. 
 
Emelie/Drag: 
-Den första linlöpningsträningen med hund var i lördags. Det kom 14 stycken 
deltagare vilket var roligt. Ytterligare två lördagar är inplanerade. 
-Intresset för en Grönt kort kurs är stort. Emelie håller på att planera hur den ska 
läggas upp och vem som ska hålla kursen. 
 
Teddy/Frivillig: 
-Har inget att rapportera. 
 
Jessica/medlems-aktivitets: 
-Promenaderna inne i Sjöbo är nu igång igen, varannan vecka. Det kommer planeras 
för promenader någon gång även utanför Sjöbo. 
-Gruppen visar fram förslag på aktiviteter under våren. Beslut om detta tas upp 
senare i protokollet. 
 

7. Hantering/förvaring av viktiga papper 
Jessica visar brevlådan som är införskaffad och var den kommer sitta när den är 
uppsatt. Här i ska alla papper med personuppgifter/bankuppgifter läggas, tex 
arvodeslappar. De får inte lov att ligga öppet inne på kontoret. Även annat till 
styrelsen kan man lägga här i. 
  

8. Föregående mötesprotokoll 
- Bilagan i förra protokollet missades. Detta åtgärdas direkt med att lägga till den i 
protokollet på hemsidan och i protokollpärmen. 



2017-01-09 
 

-Besluten gällande lydnadstävlingar är nu taget under grupperna tidigare i detta 
protokoll. 
 

9. Ekonomi 
Vi har på: 
Sparbanken Skåne 140 667,61 kr 
Sparbanken Skåne 29 723,50 kr 
Plusgirot 40 433,53 kr 
Kontantkassan 650 kr 
 

10. Inkomna skrivelser 
-Det är distriktsårsmöte den 11/3. Claes och Teddy går. 
-SBKs rekryteringsbroschyr finns på nätet, men kommer även delas ut till klubbarna i 
pappersform. Claes lägger upp länk på hemsidan. 
-Lollo har lämnat in ett förslag på agilitybarometer. Se bilaga 1. 
Beslut: Styrelsen tycker den ser bra ut och godkänner den. 
-Aktivitetsgruppens förslag på aktiviteter under våren är 
*27/2 18.30 Medlemsträff 
*26/3 10.00 Valpagility 
*25/4 18.30 Ringträning 
*13/5 10.00 Viltspår 
Beslut: Styrelsen tycker detta är trevliga aktiviteter och beslutar om att det ska 
kosta 20 kr för medlem i Sjöbo Bk och 50 kr för icke medlem. Är det något 
”tillbehör” som ingår i kursen tex klicker eller liknande så kan den kostnaden 
tillkomma. Som icke medlem kan man vara med och prova på max tre gånger, sen 
måste man bli medlem. 
-Rally gruppen önskar att KM avgiften ska vara 60 kr. 
Beslut: Styrelsen beslutar att det ska kosta 60 kr. 
 

11. Städdag 
Vi beslutar att vårens städdag ska vara den 2/4 kl 10.00. 
 

12. Uppdatera larmlistan 
Vi flyttar denna punkt till nästa gång. 
 

13. Sponsorer/Reklam 
Tommy håller på att sätta sig in i APN, systemet där man söker bidrag via nätet. 
Han ska även försöka ta tag i att leta lite sponsorer till klubben. 
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En sak som alla som handlar något till klubben kan tänka på är att man kan ofta kan 
”förhandla” lite med företaget i fråga för att få rabatt på det man handlar, eftersom 
det är till en ideell förening. 
 

14. Styrelsebeslut tagna sedan föregående möte 
Inga beslut tagna. 
 

15. Övrigt 
- Margareta tar upp om vi hört något om kontroll och borttagande av träden längs 
vägen upp till klubben. En del som ser risiga ut och något som även trillat. Det är även 
en björk precis utanför klubbstugan som riskerar att trilla om det blåser från fel håll. 
Jessica tar kontakt igen. 
 

16. Mötet avslutas 
Ordförande tackar för visat intresse 
 

 

 

 

Ordförande Jessica Alenius  Sekreterare Elisabeth Olsson 

 

 
 

Justerare Lena Mårtensson 



BAROMETERN 

Reviderad: 2016-07-01 

 

 

 

Barometern är en inofficiell tävling för klubbens egna medlemmar och har 
som mål att öka deltagande på officiella tävlingar, då det är där man samlar 
poäng till just Barometern. De ekipage som vid årets slut har högsta poäng 
vinner årets Barometertävling.  Nedanstående regler gäller för deltagande till 
Barometern. 

 

• Rätt att tävla om poäng till agilitybarometern har varje medlem i Sjöbo 
Brukshundklubb som representerar Sjöbo Brukshundklubb vid officiell 
tävling.  

• Tävlingsperioden för varje år pågår mellan 1 januari och 31 december. 

• Poäng erhålls endast från resultat av officiella tävlingar anordnade av 
SBK (Svenska Brukshundklubben), SKK (Svenska Kennelklubben) eller 
SHU (Sveriges Hundungdom). 

• Agilitybarometern delas upp i två olika barometertävlingar; 
Agilitybarometern för agilityklass och Hoppbarometern för hoppklass. 
Ingen indelning på storleksklass görs.  

• Tävlingsresultatet ska vara inskickat till barometeransvarig senast 30 
dagar efter tävlingsdagen för att tillgodoräknas.  

• 10 resultat får tillgodoräknas under året men skulle ett senare resultat 
vara bättre än något av de 10 redan inlämnade resultaten byts det 
lägsta resultatet med det nya.  

• Pris delas ut till de som placerat sig 1-3 i agilitybarometrarna och 
utdelning sker i samband med Sjöbo Brukshundklubbs årsmöte. 

• Om resultat skulle vara lika mellan deltagare vinner den som haft flest 
felfria resultat. 
 

 

Det är barometeransvarig som ansvarar för uträkningen av poängen så 
lämna gärna in samtliga tävlingsresultat, så slipper du själv hålla koll på när 
det är dags att skicka in ett resultat. Poäng till agilitybarometern och 
hoppbarometern räknas enligt följande.  



 

 

 

 

 

 

PLACERING POÄNG 
1:a 30 
2:a 20 
3:a 10 
4:a 7 
5:a 6 
6:a 5 
7:a 4 
8:a 3 
9:a 2 
10:a 1 
Diskning 0,5 

EXTRA POÄNG 
FELFRITT 10 
PINNE/CERT 20 
DIPLOM/CHAMPION 30 
 

 

 


