Styrelsemöte för Sjöbo brukshundsklubb 2019-09-03
Sjöbo Brukshundklubb, Anklam, Sjöbo
1. Mötet öppnas
Ordföranden hälsar alla välkomna.

2. Närvarande
Styrelsen
Lena Ytterberg
Jan Mårtensson, även för utbildningsgruppen (ej närvarande vid angivet beslut under punkt 14)
Lena Mårtensson (ej närvarande vid angivet beslut under punkt 14)
Margareta Wertsberg, även för mark-, tävlings och tävlingsföraregruppen
Sara Eronn
Lars Fredriksson, även för frivilliggruppen
Eva Signal, även för köksgruppen
Grupperna
Claes von Gegerfelt, Info/IT-gruppen
Elisabeth Olsson, mentalgruppen
Torsten Eriksson, lägergruppen
Anneli Carlsson, rally- och noseworkgruppen

3. Val av justerare
Margareta Wertsberg och Lena Ytterberg väljs till justerare.

4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes.

5. Medverkan från grupperna
Utbildning
Gruppen består av Gunvor Jönsson (sammankallande), Jan Mårtensson och Malin Rosén.
Gunvor önskar avsluta sitt uppdrag. Pågående kurser: två allmänlydnadskurser, valpkurs och
specialsökkurs. Ingen ytterligare kurs planerad. Eventuellt en tävlingslydnadskurs i vinter.
Köket
Gruppen består av Eva Signal (sammankallande), Lena Mårtensson, Inger Hörnfeldt, Ingrid
Nord, Inger von Gegerfelt och Margareta Wertsberg. Mycket att göra i samband med aktiviteter
och tävlingar. Planering inför utställningen aktuellt nu och därefter fler MH, MT samt tävling.
Priset för lagad mat är för lågt. Idag 50 kr ink dricka. Svårt att få kostnaderna täckta. Önsklemål
om att höja till 60 kr exkl dricka.

Styrelsen fattar följande
BESLUT
Maten ska kosta 60 kr exkl dricka.
Mental
Björn Olsson (sammankallande), Elisabeth Olsson, Jessica Alenius och Malin Andersson. Jobbar
på att få in fler figuranter. Jessica har blivit beskrivare så tappar henne som figurant. Ordinarie
MH om knappt två veckor, fullt. MT ordinarie som är fullt. Ingen möjlighet till dubbel-MT.
Uppfödar-MH i oktober och november.
Önskemål om att köpa in MH-rullar. Budget för förbrukningsmaterial räcker inte till detta. Finns
utrymme i övrig budget men som är märkt till annat. Behov av 5-7 stycken. Vi behöver 9 stycken
totalt. Omkring 200 kr styck.
Önskemål om att köpa in en stämpel ”känd mental status Sjöbo BK”.
Styrelsen fattar följande
BESLUT
Mentalgruppen få köpa in max tio kamprullar och en stämpel.
Läger
Gruppen består av Torsten Eriksson (sammankallande), Tommy Bech, Britt Bech, Inger von
Gegerfelt, Lena Mårtensson och Ingrid Nord. Torsten kommer att lämna gruppen. Ytterligare
gruppmedlemmar har lämnat önskemål om att lämna. Nya medlemmar behövs. Ny
sammankallade behövs så snart som möjligt för planering av nästkommande läger. Ingen i
gruppen är i dagsläget intresserad av att vara sammankallande.
Rapport lämnad till styrelsen efter läger. Årets läger var ett traditionellt läger. 5 dagar plus städdag
och introduktionskväll. Trevligt läger med god stämning torts värmen. 36 deltagare. 8 husvagnar.
Deltagare indelade i fem grupper varav tre spårgrupper, en sökgrupp och en för rallylydnad.
Samtliga grupper tränade lydnad vid sidan. Nyhet avseende lydnadsträningen med upplägg med
träningsstationer (två lydnad, uppletande, framåtsändande/framförgående/stege). På grund av
värmen åkte många hem mitt på dagen och kom inte tillbaka på kvällen, men många gick också
ner och tränade på stationerna på kvällstid. Bra upplägg så att man tränade med andra än de i sin
egen grupp. Ystad allehanda och skånskan kom till lägret och skrev artiklar. Intäkterna omkring 6
800 kr. Enkät har lämnats ut till deltagarna.
Info/IT:
Claes von Gegerfelt ensam medlem. Emelie Knast eventuellt intresserad av att vara med i
gruppen.
Stug
Gruppen består av Claes von Gegerfelt och Jan Mårtensson. Gruppen har ingen
sammankallande.

Dörren till lilla toaletten åtgärdad och på plats. Dörrkarm till toaletten ska målas. Klart med
renoveringen av toaletten utöver element och varmvatten. Duscharna ska färdigställas.
Diskussion om fönster pågår. Behov av tömning av avloppstanken, som är full. Jan har kontaktat
kommunen om detta. Den tömdes 7 maj och klubben har en tömning per år, och det har vi
klarat oss på tidigare. Fråga om den verkligen tömdes föregående gången. Ska ses över så att
avloppet fungerar som det ska. Jan Mårtensson kontaktar om tömning under tisdagen, måste
tömmas innan utställningen till helgen.
Timer till belysningen på planen ska flyttas in. Hans-Åke har röjt på klubbens anläggning. Ägarna
till hästhagarna intill ser inte över staken tillräckligt noggrant. Ett nytt staket skulle behöva
komma upp så att ingen hund springer ut och fastnar i elstängslet. Nät finns redan på klubben.
Nya tryckimpregnerade stolpar behövs.
Frivillig
Lars Fredriksson ensam medlem. En tjänstehundsutbildning i gång. Lydnadsprov 30 september.
Generalrep i oktober och certprov i november. Träning på Björkafältet. Sex ekipage deltar i
kursen. Lars Fredriksson har varit på kontrollantutbildning. Nya regler för utbildningen till
kontrollant efter det nya certprovet. Träder ikraft efter årsskiftet.
Rally
Gruppen består av Marie Österberg (sammankallande), Anneli Carlsson och Jaquline Döhle.
Tävlingsplaner finns, förhoppningsvis under hösten. Träningsgruppen sköter sig själva.
Nosework
Gruppen består av Marie Österberg (sammankallande) och Anneli Carlsson. Planer på doftprov
och clear round-tävling under hösten. Träningsgrupp under uppbyggnad.
Tävlingsförare:
Gruppen består av Thomas Undenius (sammankallande), Torsten Eriksson och Inger Hörnfeltd.
Träningstävling 18 september med Birgitta Wallin som domare. Tanke till nästa år eventuell kalla
för tävlingsträning istället, så att man kan genomföra även utan domare. 6 oktober lydnadstävling
som även är KM i lydnad. Bruks-KM inställt tillsvidare. Thomas Undenius kommer att sluta i
gruppen.
Mark
Gruppen består av Margareta Wertsberg (sammankallande) och Tommy Bech. För tillfället
ganska bra med mark, undantag sökmark p g a speciella önskemål.
Tävling
Gruppen består av Margareta Wertsberg (sammankallande), Susann Carlbom, Marie Österberg,
Eva Wallberg, Tommy Bech, Hans-Åke och Birgitta Wallin och tävlingsledare Kirsten Wrestrand
Elitspårtävlingen 1–2 september avklarad. Lydnadstävling 6 oktober med få anmälda än så länge.
Margareta Wertsberg har eventuellt intresse för att bli tävlingsledare spår.
Behov av att försöka få till en funktionärsutbildning. Önskan om att ha så många funktionärer att
varje spårläggare kunde ansvara för sitt eget spår under dagen med mottagande och utkörning.

Birgitta Wallin hade information om startklass och appellklass på Simrishamns BK. Hon kommer
gärna hit en söndag och visar med hund hur momenten går till. Första hand startklass och appell,
men kanske även andra klasser.
Styrelsen fattar följande
BESLUT
Klubben bjuder in Birgitta Wallin till den 30 september 2018, eller datum när hon är tillgänglig.
Skydd:
Enligt information inskickat från Sanna Wendel (sammankallande)
Med i gruppen är:
Sanna Wendel, sammankallande och licensansvarig
Joakim Wendel, träningsfigurant skydd/tjänstehund
Martin Sjölin, tävlingsfigurant svenskskydd
Robert Svensson, tävlingsfigurant IPO
Rickard Ingelmark, lärling inom figurantarbete
Annica Mansfeld
Susan Carlbom
Vi är full grupp och ingen hoppat av. Vi har inget mer än eget tävlande inplanerat för hösten.
Agility:
Enligt information inskickad från Ann-Louise Esbjörnsson (sammankallande)
I gruppen sitter endast jag i skrivande stund. Jag har skickat förfrågan till Amanda 5 augusti om
hon vill vara med eller rent av ta över som sammankallande men utan respons. Många "händer"
fattas i denna grupp, sedan jag började på klubben är det bara jag som har suttit i gruppen och jag
har kollat när jag haft kurs och dylikt men ingen har visat intresse att sitta i gruppen. Höstens
aktiviteter har jag faktiskt ingen aning om då jag int vet vad som är bestämt med Amanda och jag
inte fått någon respons.
Utställning:
Enligt information inskickad från Ann-Louise Esbjörnsson (sammankallande)
I gruppen sitter Ann-Louise Esbjörnsson (sammankallande), Åsa Sandström och Sandra
Buregård. Eva Lenneke slutade efter förra året då hon inte längre är medlem i klubben. Vi är ett
minimum idag för att hinna med allt och ser gärna någon hand till i gruppen. Kommer efter årets
utställning är över att annonsera ut på klubbens Facebook att där finns vakanta platser.
I höst har vi då årets inofficiella utställning som äger rum 9 september. Lördagen 8 september
kommer alla som har möjlighet att träffas klockan 11.00 på klubben för att bygga upp
utställningen. Ifall jag inte skulle kunna närvara vid årets utställning är åtgärder vidtagna så att
Sandra kan sköta racet. Det är som sagt en vecka kvar tills utställningen och tyvärr har vi haft
mycket motgångar med MG Events som vi anlitat, kommer ta detta när jag själv kan närvara men
resultatet är att vi inte kommer använda oss av dom framöver så jag ska även under hösten spåna

på lösning till nästa år. Vi hoppas även kunna hitta en CUA-utbildning i höst som vi hoppas
kunna få beviljat att skicka Sandra till. Detta då vi behöver en till samt lite fler händer för att
kunna arrangera en officiell utställning i framtiden. Nästa år som man kan söka om att ha officiell
utställning på är 2021.

6. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkännes

7. Beslut tagna sedan föregående möte
Inga beslut fattade sedan föregående möte.

8. Ekonomi
Sparbanken Skåne

168245,11

Placeringskonto
Företagskonto

133867,61
34377,50

Nordea PG-konto

27723,49

Klubbkassan konto 1910 7286,00
Kökskassan konto 1930

3252,00

Total:

206506,60

Under månaden har vi haft en utgift för en föreläsning på vårt medlemsmöte. Kostnaden för
detta uppgick till 5148 kr. I övrigt endast löpande kostnader.

9. Sammankallande stuggruppen
Ännu ingen intresserad.

10. Målning eller byte av fönster
Höstens fönsterkampanj slutade i fredags. Kampanjer på fönster till våren igen.
Medlemmar kan själva måla de nyare fönsterna på utsidan.
Bättra att byta de gamla fönsterna till nya underhållsfria. Räcker med tvåglasfönster (på grund av
att isoleringen är dålig) och två öppningsbara, ett åt vardera håll.
Längst bort mot dörren finns ett fönsterparti som är högre, eventuellt sätta igen delvis för att
fönsterna ska bli billigare.

Styrelsen ska ta fram kostnadsförslag på att byta ut fönstren, sedan ska frågan tas upp på
medlemsmöte för beslut om målning eller byte.

11. Lägerveckan
Se ovan under grupperna.

12. Flytt av timer
Timer ska flyttas senast 30 september 2018.

13. Inkomna skrivelser
Mail om regelrevidering – Möte kommer att bokas in för de som är intresserade där förslag från
klubben kommer att sammanställas.
Förfrågan från Sjöbo kommun om klubben önskar vara med i höstlovsprogrammet – klubben
har inte möjlighet att medverka.
Kallelse till distriktsmöte – Claes von Gegerfelt representerar klubben.
Rapport från klubbens läger från lägergruppen.

14. Övrigt
Klubben kommer att få ett bidrag på 5 000 kr från SBK Skåne för nystartad aktivitet (specialsök)
när kursen är avslutad. Detta är ett led i SBK:s 100 års jubileum. Klubben fakturerar SBK Skåne
Hundkväll på Biograf Flora 21 september kl 18.00! Sjöbo brukshundklubb visar olika
hundaktiviteter på gräsplanen utanför Flora. Uppvisning sker i samband med att filmen Alpha
visas. Jan Mårtensson koordinerar aktiviteten på Flora med Sjöbo kommun. Visst intresse finns
från medlemmar att delta. Plats till tre aktiviteter. Lydnad, nosework och rally.
Förslag på en introduktionskväll om tjänstehundar på kvällen. Behovet är stort.
Fråga som uppkommit om städning av klubbstugan kan täckas av driftsbidrag - Inköp av
städtjänst kan ingå i anläggningsstöd. Prövning i samband med ansökan. Om tjänsten köps in
2018 blir kostnaden aktuell för ansökan 2020. Klubben gör en ansökan om detta. Innan ansökan
prövats löser klubben städningen själva. Eventuellt kan man kolla med Samhall eller dyl.
Jan och Lena kommer hyra klubbstugan.
Styrelsen, med undantag från Jan Mårtensson och Lena Mårtensson, fattar följande
BESLUT (Jan Mårtensons och Lena Mårtensson ej närvarande vid beslutet)
Klubben tar inte ut någon avgift för uthyrning av klubbstugan till Jan och Lena Mårtensson.
_________

Datum för nästkommande medlemsmöte diskuteras.
Styrelsen fattar följande
BESLUT
Medlemsmötet hålls den 18 november 2018 Kl. 13.00. Klubben bjuder på våfflor.
_________

15. Nästa möte
Nästa möte är den 1 oktober 2018.

16. Mötet avslutas
Ordföranden tackar för visat intresse.

Lena Ytterberg, ordförande tillika justerare

Margareta Wertsberg, justerare

Sara Eronn, protokollförare

