
 

Styrelsemöte för Sjöbo brukshundsklubb 2018-11-05  

Sjöbo Brukshundklubb, Anklam, Sjöbo 

 

1. Mötet öppnas  

 Ordföranden hälsar alla välkomna. 

 

2. Närvarande 

Styrelsen 

Lena Ytterberg 

Jan Mårtensson  

Lena Mårtensson  

Margareta Wertsberg, även för mark-, tävlings och tävlingsföraregruppen 

Sara Eronn 

Eva Signal, även för köksgruppen 

Malin Rosén, även för utbildningsgruppen 

Ann-Louise Esbjörnsson, även för agility- och utställningsgruppen 

Grupperna 

Claes von Gegerfelt, Info/IT-gruppen 

Björn Olsson, mentalgruppen 

Torsten Eriksson, lägergruppen och valberedningen 

Anneli Carlsson, rally- och noseworkgruppen 

Marie Österberg Fredriksson, rally- och noseworkgruppen 

 

3. Val av justerare  

Malin Rosén  och Lena Ytterberg väljs till justerare. 

 

4. Godkännande av dagordning  

P. 6–8 flyttas ned efter p. 11. Dagordningen godkännes i övriga delar. 

  



5. Medverkan från grupperna 

Utbildningsgruppen 

- Ny utbildningsgrupp beståendes av Malin, Jan, Lena, Boel och Emelie. 

- Instruktörsmöte genomförs 24 november 2018 under vilket plan för vår/sommar 2019 

ska diskuteras. 

- Behövs ny strategi för rekrytering av instruktörer.  

 

Tävlingsgruppen 

- Höstens lydnadstävling som även var KM genomförd. 

- Appelltävling planerad i slutet av februari.  

- Högre/lägre-tävling planerad till helgen 23-24 mars. 

 

Tävlingsföraregruppen 

- Km i förenklad bruks genomförd. Kommer att genomföras nästa år första söndagen i 

april 2019 med förhoppning om att kunna ha med spår- och sökspecialen. 

- Info om klubbmästare skickas till Claes för publicering på hemsidan. 

 

Markgruppen 

- Tommy och Margareta ska besöka KC ranch för att se om klubben kan använda deras 

mark för träning. Ej lämplig för tävling p g a betande djur som flyttas runt. Idag har 

klubben tillgång till Snogeholm ungefär varannan helg. Åsumsbacken har vi i samråd med 

arrendator när det inte finns djur där.  

Agilitygruppen 

- Behövs fler i gruppen, information om detta kommer att läggas ut av Lollo på facebook 

för att se om någon är intresserad.  

- Nödvändigt att etablera en bättre kommunikation mellan agilityinstruktörer och gruppen.  

 

Info/IT-gruppen 

- Löper på som vanligt 

 

Stuggruppen 

- Önskemål har framställts från lägergruppen om att det ska byggas två nya duschar. 

Styrelsen fattade i oktober beslut om att det endast ska byggas en dusch i tillbyggnaden av 

platsskäl. Styrelsens beslut står fast. Lena Ytterberg meddelar Claes om detta 



Köksgruppen 

- Köket har gått med vinst avseende försäljning med 25 283 kr under 2018. 

- Tacksägelsefest planerad.  

 

Lägergruppen 

- Sammankallande avgår. Ännu ingen intressent för posten. Torsten kan göra 

verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget, men ny sammankallande behövs för 

att genomföra arbetet.  

 

Valberedningen 

- Arbete med att hitta kandidat till posten som vice ordförande fortgår.  

 

Mentalgruppen 

- Uppfödar-MH hålls den 17 november 2018. 

- Önskemål om att genomföra M1 (utbildning) på klubben den 12 januari 2019. 

- Önskemål om att köpa in ny chipläsare (ISO540, kostnad 1499 kr) p g a att den gamla 

drar mycket batteri och skrämmer vissa hundar.  

 

Styrelsen fattar följande 

 

BESLUT  

1. Mentalgruppen får anordna M1 den 12 januari 2018 på klubben. 

2. Mentalgruppen har tillstånd att köpa in ny chipläsare, ISO540 eller annan lämplig i samma 

prisklass. Mentalgruppen gör själva inköpet.  

 

Lena Ytterberg meddelar Björn Olsson om besluten. 

 

________________ 

 

Rallygruppen 

- Tävling den 16 december 2018 på Åsumsgården. Frivilliga behövs. 

- KM den 26 december 2018 i Hans-Åkes träningshall. 

 

 



Noseworkgruppen 

- Ansökt om att anordna doftprov den 29 december 2018 och clear-roundtävling den 30 

december 2018. Letar efter ridhus till detta.  

- Planer på officiell tävling framåt mars 2019, endagars eller dubbel.  

 

Utställningsgruppen 

- Genomförd utställning, över 200 anmälda.  

- Strategi för 2019 ska tas fram. Önskemål om utställning i september 2019. Andra helgen i 

september är att föredra p g a andra aktiviteter.  

- Det finns ett lagar med rosetter kvar att använda. 

 

6. (tidigare p. 9). Tacksägelsefesten 30/11   

Planeringen av tacksägelsefesten pågår. Inbjudan är utskickad. 

 

7. (tidigare p. 10). Trettondagsträffen 6/1 2019  

Tidigare annandagsträffen. Styrelsen planerar trettondagsfesten som hålls den 6 januari 2019 kl. 

10.00 

 

8. (tidigare p. 11). Verksamhetsberättelse 2018 samt Verksamhetsplan och budget 

2019  

Styrelsemöte hålls den 3 december samt extra styrelsemöte den 17 december. 

Verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och budgetar ska därför kommit in till styrelsen innan 

mötet den 3 december, så att styrelsen kan gå igenom dessa på mötet och färdigställa till 

extramötet den 17 december. 

 

Sara skickar mail till grupperna om detta. Jan skickar ut budgetunderlag till varje grupp så fort det 

är möjligt.  

 

9. (tidigare p. 6). Föregående mötesprotokoll  

Föregående mötesprotokoll godkännes. Miss med utskick p g a missförstånd mellan 

protokollförare och sekreteraren.  

 

 



10. (tidigare p. 7). Beslut tagna sedan föregående möte  

Gunvor har fått hyra klubbstugan till Räddningshundarna med förare den 2-4 november 2018. 

 

11. (tidigare p. 8). Ekonomi  

 

Ekonomisk rapport 2018-10-31 

 

Sparbanken Skåne tot: 
   

203046,11 kr 

Placeringskonto: 
   

153867,61 kr 

Företagskonto: 
   

49178,50 kr 

 

Nordea PG-konto    

 

21586,49 kr 

 

Klubbkassan konto 1910    

 

2140,00 kr 

Kökskassan konto 1930 
   

1603,00 kr 

 

Total    

 

228375,60 kr 

 

Klubben har fått 9 000 kronor från Sjöbo kommun i anläggnings- och lokalstöd 

 

Kostnad för bokföringshjälp har betalats ut med 5 000 kronor 

 

Jan fakturerar SBK för jubileumsstipendiet på 5 000 kronor. 

 

12. Sammankallande stuggruppen 

Ännu ingen intresserad. Fråga lyfts igen på medlemsmötet den 18 november 2018. 

  

13. Byte av fönster  

Mätning av fönster pågår. Bytet kommer att ske till våren. Jan inhämtar offert.  

 

 



14. Inkomna skrivelser   

Inga inkomna skrivelser utöver från mentalgruppen som avhandlats under mötespunkt. 5. 

 

15. Övrigt 

Värme på kontor och taletter 

Lena Ytterberg frågar Teddy om han kan koppla in elementen på badrummen till en egen krets i 

elcentralen, så att dessa kan startaas fritt från de andra elementen i klubbstugan.  

 

Styrelsen fattar följande 

 

BESLUT 

Jan Mårtensson får köpa in ett oljefyllt element att installera på kontoret som kopplas in direkt i 

eluttag, eller annat lämpligt element, för omkring 1 500 kr.  

 

________________ 

 

Facebooksida 

Sara kollar om man kan starta en facebooksida (istället för dagens grupp) på facebook för att 

lättare nå ut med information.  

 

Datum för årsmöte: 

Styrelsen fattar följande 

 

BESLUT 

Årsmöte hålls den 25 februari 2019. 

 

________________ 

 

16. Nästa möte  

Nästa styrelsemöte hålls den 3 december 2018.  

 

 

 



17. Mötet avslutas 

Ordföranden tackar för visat intresse. 

 

 

 

 

Lena Ytterberg, ordförande tillika justerare  Sara Eronn, protokollförare 

 

 

 

Malin Rosén, justerare 


