1(6)

Styrelsemöte för Sjöbo brukshundsklubb den 13 mars 2018
Plats: Sjöbo Brukshundsklubb Anklam, Sjöbo
1.

Mötet öppnas
Ordföranden hälsar alla välkomna

2.

Närvarande
Ordföranden Lena Ytterberg
Vice ordföranden Margareta Wertsberg
Sekreterare Sara Eronn
Kassör Jan Mårtensson
Ledamot Lars Fredriksson
Ledamot Lena Mårtensson
Suppleant 1 Eva Signal
Suppleant 2 Malin Nilsson
Suppleant 3 Ann-Louise Esbjörnsson
Frånvarande: Ledamot Tommy Bech

3.

Val av justerare
Margareta Wertsberg och Lena Ytterberg väljs till justerare

4.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns

5.

Föregående mötesprotokoll
Årsmötesprotokoll (26 februari 2018), konstituerande styrelseprotokoll (26
februari 2018) och styrelseprotokoll (5 februari 2018) genomgås och följande
antecknas.
Beslut har tidigare fattats angående om att flytta in strömbrytarna till
belysningen på appellplanen in i klubbstugan. Önskemål om att placera
strömbrytarna innanför ytterdörren framförs. Diskussion förs om timern och
om hur lång tid som strömmen ska vara tillslagen per timerintervall.
Styrelsen fattar följande
BESLUT
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Strömbrytarna placeras inne i klubbstugan direkt innanför ytterdörren. Tiden
för timern sätts till tre timmar i enlighet med föregående beslut. Tiden om
femton minuters belysning på parkeringen efter att strömbrytaren har slagits
av kvarstår.
_______________
Claes von Gegerfelt har tittat på alternativ till ny projektor. På grund av den
stora skillnaden i pris önskar han en precisering av vad klubben vill ha för
prestanda. Lena Ytterberg kontaktar Claes von Gegerfelt och ber honom att
redogöra för vilka alternativ som finns vid nästkommande styrelsemöte.

6.

Beslut tagna sedan föregående möte
Malin Nilsson informerar om att det har lagts upp 50 stycken ryggtryck hos
Sahlins kläder i Tomelilla i enlighet med tidigare fattat beslut. Priset för
ryggtrycken uppgick till 2 190 kr. Samtliga tryck är beställda och betalda.
Information om tryck ska upp på hemsidan.

7.

Ekonomi
Jan Mårtensson föredrar ekonomisk rapport från den 28 februari 2018.
Följande redovisas:
Sparbanken Skåne:

111 376,11 kr

Nordea PG-konto:

57 058,49 kr

Klubbkassan:

5 336 kr

Kökskassan:

1 634 kr

Total:

175 394,60 kr

Klubben har under februari månad haft en större kostnad om 31 300 kr
avseende installation av den nya värmepumpen. Klubben har fått bidrag
från Studiefrämjandet om 5 500 kr samt 36 553 kr från Sjöbo kommun i
anläggningsstöd.

8.

Mötesdagar 2018
Diskussion förs om vilken veckodag som kommande styrelsemöten ska hållas.
Styrelsen enas om att fortsatt hålla ordinarie styrelsemöten den första
måndagen i månaden. Vid vartannat mötestillfälle ska grupperna fortsatt
närvara.
Styrelsemöten kommer under år 2018 att hållas på följande datum:
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9 april 2018 – med grupper
7 maj 2018
4 juni 2018 – med grupper - Lars Fredriksson kommer vara frånvarande
6 augusti 2018 - Jan Mårtensson och Lena Mårtensson kommer vara
frånvarande
3 september – med grupper
1 oktober 2018
5 november 2018 – med grupper
3 december 2018
Extra styrelsemöte 17 december 2018 - med anledning av kommande
årsmöte.
Det kommer att hållas tre medlemsmöten under 2018 varav ett utgörs av
årsmötet. Diskussion förs om datum för medlemsmötena, utöver årsmötet.
Diskussion förs om aktivitet, föreläsning eller annat för att skapa intresse hos
medlemmarna att närvara. Gunvor Jönsson har tidigare lämnat förslag om
föreläsning om fysträning för hunden. Kan vara lämpligt att lägga
medlemsmötet på en helg för det fall att aktiviteten tar längre tid än vad som
lämpar sig för en vardagskväll. Lena Ytterberg kontaktar Gunvor Jönsson om
förslaget. Föreläsarens tillgänglighet och klubbens kursverksamhet styr valet
av datum för medlemsmötet.
Härutöver lämnas följande förslag på aktivitet/föreläsning
-

Kortare workshops, jmf Malmö Brukshundsklubb. Malin Nilsson kollar
upp detta inför nästkommande styrelsemöte med grupperna.
Informationsträff för valpköpare som ett led i att locka nya medlemmar.
Camillas hundrehab i Höör
Veterinär
Jan Gyllensten

Förslag att förlägga ett av medlemsmötena i samband med SBK:s 100årsjubileum framförs.
Styrelsen fattar följande
BESLUT
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Medlemsmöten, utöver årsmötet, kommer att hållas den 30 maj i samband
med SBK:s 100-årsjubileeum samt i november på dag som bestäms senare.

_____________
9.

Klubbkläder, pris och valbara tryck
Se ovan under punkten sex.

10.

GDPR-ansvarig
Diskussion om vad som gäller avseende registrering av medlemmar. Frågan
om vem som har ansvar för respektive register lyfts. Studiefrämjandet har
troligtvis ansvarar för sina egna register och medlemsregistret kommer från
SBK centralt. Ann-Louise Esbjörnsson tar reda på mer information inför
nästkommande möte.

11.

Vårens städdag
Diskussion förs om lämpligt datum.
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Styrelsen fattar följande
BESLUT
Vårens städdag hålls den 8 april 2018 med start kl 10.00.
_______________
Lena Mårtensson och Eva Signal är ansvariga för städdagen. Lena Ytterberg
kontaktat Claes von Gegerfelt så att information läggs upp på hemsidan.
Sara Eronn skapar ett evenemang på klubbens facebooksida. Klubben
bjuder på våfflor.
Det finns ett behov av att åtgärda de döda träden längs med uppfarten.
Kommunen arrenderar marken av skogssällskapet. Lena Ytterberg skriver till
kommunen och frågar om möjliga åtgärder. Det finns även ett behov av att
jämna till vägen till klubben med en väghyvel med jämna mellanrum. Jan
Mårtensson ska ta upp detta med Tommy Bech.

12.

Element och fläkt, toaletterna och kontoret.
Renovering av den lilla toaletten planerad. Beräknad kostnad 10 000 kr.
återanvändning av toalett och handfat. Ny värmepump har installerats.
Eftersom det är stängt in till kontoret blir utrymmet kallt. Beslut fattat den 5
februari om att installera en fläkt in till kontoret för att få in varmluften. Lars
Fredriksson tar fram information om pris för installation av fläkt till
nästkommande möte.

13.

Projektor
Se ovan under punkten fem.

14.

SBK 100 år
Uppmärksammas på medlemsmöte den 30 maj 2018. Målbild i enlighet med
SBK:s information om jubileumsfirandet på lokalklubbarna enligt följande.
Vår tanke är att dessa tider ska vara gemensamma på alla lokalklubbar:
19.30 tårta till alla medlemmar och hundintresserade
19.55 webbsänt tal från förbundsordförande
20.00 hela Sverige hurrar
Under veckan präglas dags- och lokalpress av reportage om
Brukshundklubben.
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Sveriges befolkning ska uppleva att Brukshundklubben finns!

Sara Eronn tar fram inbjudan som mailas ut till medlemmarna. Anmälan två
veckor innan till fest@sjobobk.se. Lena Mårtensson och Eva Signal beställer
tårta. Lena Ytterberg ordnar pressmeddelande.
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15.

Inkomna skrivelser
Skrivelse från mentalgruppen som önskar hålla testledarutbildning den 30
juni 2018 samt uppfödar-MT den 1 juli 2018.
Styrelsen fattar följande
BESLUT
Mentalgruppens framställan bifalles
_______________
Sara Eronn informerar Elisabeth Olsson om beslutet
Skrivelse om möjlighet att hyra mark från fortifikationsverket. Intresse finns för
att hyra Revinge, men om möjlighet finns önskar klubben i första hand få
tillgång till Björkafältet. Lena Ytterberg upprättar skrivelse till
fortifikationsverket och frågar om tillgänglighet och pris.
Margareta Wertsberg, i egenskap av tävlingsgruppen, informerar om
skrivelse med informationen att om klubben vill hålla rasmästerskap måste
det läggas in som alla andra tävlingar.
Inbjudan till distriktsårsmöte den 21 mars 2018. Claes von Gegerfelt är villig
att representera klubben.
Styrelsen fattar följande
BESLUT
Claes von Gegerfelt representerar klubben på distriktsårsmötet.
___________________

16.

Övrigt
Jan Mårtensson informerar om möjligheten att ansöka om stipendier.
PoG ger stipendium till idrottsföreningar med inriktning mot ungdomar.
Inhängning av agilityplan lämnas som förslag på investering att ansöka om
stipendium för. Även intressant att se om PoG är intresserade av att sponsra
med materialet till inhängningen. Minimimått på agilityplan 25 x 35 meter.
Jan Mårtensson tar fram ett underlag för ansökan. Stiftelsen Färs och Frosta

8(6)

ger också ut stipendier. Jan Mårtensson ansöker om stipendium för
uppförandet av en ny bod till appellplanen.
Diskussion om behov av schema för gräsklippning på appellplan. Önskemål
om att agilityhindren plockas bort för att underlätta arbetet med att klippa
gräset framförs. Agilityinstruktörerna kan hålla koll på gräset och behov av
klippning samt plocka undan hindren efter avslutad kurs.
Belysning i boden på appellplanen önskas. Kan lösas genom att hänga in en
ficklampa.
Behov av att förbättra klubbandan finns. Förslagsvis görs detta genom att
planera aktiviteter där medlemmarna kan ha roligt tillsammans. Exempelvis
knytkalas på midsommarafton eller nyårsfirande. Styrelsen tar upp frågan
om midsommarfirande på nästkommande styrelsemöte den 9 april 2018.
Fråga från Malin Nilsson om inköp av priser. Följande framkommer.
Premiemax i Malmö har bra priser och fraktkostnader på rosetter. Fina priser
i form av skyltar med motiv för respektive gren finns hos Lundgrens. Malin
Nilsson kollar med Malmgrens i Lövestad om de kan ta in någonting
liknande.
Telefontid ska läggas in på hemsidan. Sara Eronn köper ett kontantkort från
Telia och laddar detta med 200 kr.

17.

Nästa möte
9 april 2018, kallelse skickas ut den 26 mars 2018.

18.

Mötet avslutas
Styrelsemötet förklaras avslutat.

Lena Ytterberg, ordföranden tillika justerare

Margareta Wertsberg, justerare

Sara Eronn, sekreterare

