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Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2018-02-05 

1. Mötet öppnas 
Ordförande hälsar alla välkomna 

2. Närvarande 
Ordförande Jessica Alenius  
V Ordförande Margareta Wertsberg  
Kassör Jan Mårtensson  
Sekreterare Elisabeth Olsson  
Ledamot Tommy Bech 
Ledamot Lena Mårtensson  
Ledamot Lars Fredriksson  
Suppleant Malin Nilsson  
 
Meddelat frånvaro 
Suppleant Eva Signal 

3. Val av justerare 
Jan Mårtensson väljs att justera protokollet 

4. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkännes. 

5. Föregående mötesprotokoll 
-Angående klädtryck så har vi fått pris även på brodyr. Det är lite dyrare så vi avvaktar 
med det. 

6. Ekonomi 
Sparbanken Skåne  
Placeringskonto 123 867,61 kr  
Företagskonto 17 067,50 kr  
Nordea  
Plusgirokonto 14 411,49 kr  
Kontantkassa 5 622 kr  
Sammanlagt 160 968,60 kr  

7. Inkomna skrivelser 
-Uppdaterat förslag till årsmötet från valberedningen. 
-Älmhult Bk inoff utställning 10/5 och officiell rallytävling 17/3. 
-Eva Lenneke väljer att av personliga skäl avgå från styrelsen med omedelbar verkan. 
-Skåne idrott verksamhetsuppföljning. Jessica svarar dem. 
-Rådalens Bk ska ha vidareutbildning för instruktörer med Eva Bodfält den 2-4/3. Det 
är skickat vidare till Gunvor. 
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-Inbjudan till Grönt Kort den 2/2. 
-Gunvor har tipsat om Hand Hund Hälsa föreläsning. Om hur man kan träna fysiskt 
tillsammans med sin hund. Kanske kunde man haft detta på ett medlemsmöte eller 
en separat föreläsningsdag. Gunvor får ta reda på lite mer och diskutera vidare med 
styrelsen. 
-Bodil Gustafsson önskar gå utbildning till specialsöksinstruktör. Utbildningen kostar 
4500 kr. 
Beslut: Ja Bodil får lov att gå utbildning till specialsöksinstruktör. 

8. Styrelsebeslut tagna sedan föregående möte  
-Kerstin Nordbeck får hyra del av klubbstuga den 3/3 mellan kl 10-15.30. 
-Rally KM den 18/2. 
-Rallytävling den 13/5. 
 

9. GDPR, den nya dataskyddslagen 
SBK har skickat ut information och vägledning om hur vi bör gå till väga för att följa 
GDPR. Styrelsen skall utse en person som är ansvarig för att sätta sig in i frågorna, 
kontrollera vilka personregister klubben har, upprätta en registerförteckning, se över 
klubbens hantering av register så vi följer GDPR, rensa bort onödiga register, svara 
för att funktionärer och förtroendevalda får information om GDPR och hanteringen 
av den. Lagen träder i kraft 25 maj 2018. Då det väljs ny styrelse på årsmötet, valde 
styrelsen att överlåta på kommande styrelse att utse en GDPR ansvarig person.   
 

10. Städdagar 2018 
Bordläggs till nästa möte. 
 

11. Elementen 
Det behövs mer värme inne på kontoret och på toaletterna, eftersom värmen från 
värmefläkten inte når in där. Då elementen idag är kopplad till en timer, diskuterades 
frågan om att koppla förbi timern som alla element är kopplade till så elementet på 
kontoret och toaletterna kan vara igång på låg temperatur hela tiden. Då de troligen 
ligger kopplade eftervarandra kan det bli ett problem speciellt till kontoret då det 
ligger längre bort och det i så fall troligen påverkar alla element på vägen dit.  
 
För att öka värmen på kontoret skulle man kunna sätta en fläkt på ena sidan i väggen 
in till kontoret och göra ett hål på andra sidan, så det cirkulerar in varmluft från 
pumpen där.  
Behövs det ytterligare värme, och det inte går att endast koppla förbi 
kontorselementen, får vi diskutera att dra nya kablar till kontorsrummet eller 
införskaffa ett element man kopplar in i kontakten. 
Beslut: Att koppla förbi timern om det går, annars dra nya kablar till elementen på 
toaletterna. Teddy löser detta tillsammans med stuggruppen, snarast. Teddy kollar 
upp om det går att koppla förbi timern till kontorsrummet och diskuterar även 
eventuell fläkt i väggen med stuggruppen och tar fram prisuppgift som han 
återkommer med till styrelsen på kommande möte. 
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12. Belysningen, flytta ljusknapparna? 
Återigen diskuterar vi problemet med att lamporna på planen står tända när ingen är 
här. Detta innebär stora kostnader för klubben. Förutom att folk glömmer släcka när 
de åker härifrån så verkar det som att icke-medlemmar kommer hit på udda tider och 
rastar sina hundar eftersom här finns en belyst plan. Alternativen som tidigare 
diskuterats är bland annat att begränsa mellan vilka klockslag det går att tända, att 
korta ner timertiden som det är tänt, samt att flytta in knapparna i klubbstugan för 
att endast medlemmar ska kunna tända. 
Beslut: Vi beslutar att flytta in knapparna samt att korta ner timerna till 3h. Teddy 
ordnar med att detta blir gjort. 
Alla medlemmar har möjlighet att lösa ut en tag som låser upp klubbstugan så man 
kan tända. 
Vi ber återigen våra medlemmar att släcka efter sig när man tränat klart. Blir det 
ingen bättring så kan vi tvingas kontrollera vem som taggat in sig i stugan när det 
tänts på planen för att försöka komma tillrätta med problemet. 
 

13. Studiefrämjandet 
Jan har varit i kontakt med studiefrämjandet angående om de kan hjälpa oss med 
pengar till en projektor. Från dem får vi bidrag för kurser och träningsgrupper vi 
håller, men inte bidrag till denna typ av inköp. 
Beslut: Vi beslutar att det vore bra med en projektor på klubben till föreläsningar och 
kurser. Jessica ber Claes leta upp prisvärda projektorer och återkomma med 
kostnadsförslag. 
 

14. Övrigt  
-Det är nu klart för medlemmar att åka till Sahlins tryck och få tryckt vår klubblogga 
på valfria kläder. Prisuppgifterna från Sahlins visade sig dock inte riktigt stämma. 
Malin tar fram prisuppgifter för de olika tryck vi valt, både kostnad för klubben och 
pris vid tryckning för medlemmen, och redovisar på kommande styrelsemöte. Priser 
och uppgifter på olika tryck redovisas på hemsidan och i FB gruppen så snart det är 
klart.  
-Thomas har redovisat vad som bestämdes på barometermötet gällande 
barometerregler och klubbmästerskap inom lydnad och bruks.  
Beslut: Styrelsen antar de föreslagna barometer reglerna (se bifogade regler). 
-Tommy har varit i kontakt med någon angående att hyvla vägen för att få den att 
hålla längre efter underhåll. Han återkommer med prisuppgift på detta. 
-Teddy kommer starta upp traktorn en dag nu under vintern så den inte står stilla för 
länge. 
-Elisabeth kommer lägga ut ett inlägg på FB om att de evenemang som kommer 
skapas på FB sidan är till för att underlätta för medlemmarna att se vad som händer 
på klubben. När man skapar evenemang så kommer det automatiskt upp att man kan 
”anmäla” om man kommer deltaga eller ej, detta går inte att ta bort. Men man 
behöver inte klicka i detta. Självklart får man lov att göra det om man vill, det är 
aldrig fel att få ett hum om hur många som kommer. Men är det något evenemang 
som kräver anmälan så står det i informationen hur och var man ska anmäla, vilket 
oftast är via mail. 
-Punkt 9A på årsmötet tas upp. Vi går gemensamt igenom verksamhetsplan för 2017, 
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för att säkerställa att styrelsen har uppnått de mål som antogs på årsmötet genom 
verksamhetsplanen. Styrelsen anser att vi genomfört vissa delar och påbörjat andra, 
men känner att vi lyckats bra under verksamhetsåret. 
-Hedersmedlemsskap: 
Styrelsen ber så hemskt mycket om ursäkt för att vi på något sätt, mänskliga faktorn, 
missat att protokollföra ett beslut från styrelsemötet den 14 augusti 2017. På 
styrelsemötet den 12 juni beslutades att Jessica skulle gå igenom förslaget på 
hedersmedlemsskap och jämföra med SBKs förslag. Den 14 juni skickade Jessica ut 
ett förslag som grundade sig på det inkomna förslaget, med något tillägg, till samtliga 
i styrelsen för att alla skulle kunna läsa och komma med eventuella synpunkter innan 
augustis styrelsemöte. På styrelsemötet den 14 augusti röstade styrelsen om detta 
och samtliga i styrelsen röstade för förslaget. Det mailades där efter till Claes för att 
läggas upp på hemsidan. 
Beslut (som togs den 14 aug): Att anta reglerna för hedersmedlemsskap enligt 
bifogat förslag. Dessa mailas även till Claes för att läggas upp på hemsidan. (se 
bifogat) 

- Det har kommit in en fråga angående punkten Förslag hedersmedlem från 
protokollet den 4 dec 2017. Texten där kan feltolkas och därför vill styrelsen 
förtydliga, styrelsen har utsett FÖRSLAG på hedersmedlemmar som kommer 
att presenteras på årsmötet , där medlemmarna röstar för eller emot 
styrelsens förslag. 
 

15. Nästa styrelsemöte  
Datum för nästa möte bestäms på det konstituerade styrelsemötet som hålls efter 
årsmötet.  
 

16. Mötet avslutas 
Ordförande tackar för visat intresse. 

 

 

Ordförande Jessica Alenius  Sekreterare Elisabeth Olsson 

 

 

 

Justerare Jan Mårtensson 



Bestämmelser för 2018-års BAROMETER och 
MÅNADSTÄVLINGAR i bruksgrenar respektive lydnad 

1. BAROMETER 
¤ Barometern skall organiseras som BRUKSBAROMETER och LYDNADSBAROMETER. 
¤ Appellklass respektive startklass skall hanteras för sig själva innebärande att det finns fyra  
   olika sätt att vinna aktuell barometer. 
¤ På barometern bruks- respektive lydnad får räknas 4:a tävlingar varav 3:e i en  klass 
¤ Aktuell poäng utgörs av erhållen poäng dividerat med 
   Startklass   20 
   Klass 1, 2 och 3   32 
   Appell  25 
   Lägre och högre  60 
   Elitklass  65 
¤ Bara godkända resultat får räknas. 
   På lydnadsbarometern räknas 1:a och 2:a pris som godkänt resultat. 
¤ På aktuellt årsmöte delas pris ut till de 3 bästa ekipagen i bruks, appellklass, lydnad och  
   startklass. 
¤ Uppflyttning premieras med särskilt uppflyttningspris. 
   Ett uppflyttningspris ges för uppflyttning till ny klass. 
   Resultat som renderar i pris bland de 3:e bästa resultaten renderar ej i uppflyttningspris 
¤ Bästa resultat i varje klass renderar i ett särskilt pris. Detta kräver ett  
   uppflyttningsresultat respektive 1:a pris. 
¤ Ett särskilt pris benämnt klubbens AMBASADÖR ges till det ekipage som vid flest tävlingar  
   under ett år representerat klubben vid officiella tävlingar. 
   Priset delas ut i bruks respektive lydnad. 
 
MÅNADSTÄVLINGAR 
Månadstävlingar genomför under året 17 april, 22 maj, 12 juni, 14 augusti och 18 september. 
Starttidpunkt aktuell kväll är 1830. 
Kostnad 30:-/ ekipage vilka tillställs klubbens kassör. 
 
ANMÄLAN 
Anmälan till ovanstående aktiviteter kan ske digitalt via klubbens hemsida alternativt via 
anslag i klubbstugan. På respektive anmälningsblanketter framgår senaste 
anmälningstidpunkt för aktuell aktivitet. 
Resultat som skall tillföras barometern skall vara tävlingsförargruppen tillhanda senast 3 
veckor efter genomförd tävling. 

 

För tävlingsförargruppen 
Thomas Undenius 


