
Styrelsemöte för Sjöbo brukshundsklubb den 9 april 2018 

Plats: Sjöbo Brukshundklubb Anklam, Sjöbo 

1. Mötet öppnas 

Ordföranden hälsar alla välkomna 

 

2. Närvarande 

Styrelsen 

Lena Ytterberg 

Sara Eronn 

Margareta Wertsberg 

Lena Mårtensson 

Eva Signal 

Lars Fredriksson 

Tommy Bech 

Anne-Louise Esbjörnsson 

Jan Mårtensson 

 

Grupper 

Agility & Utställning: Anne-Louise Esbjörnsson 

Frivillig: Lars Fredriksson 

Info/IT: Claes von Gegerfelt  

Köket: Eva Signal  

Läger & Valberedning: Torsten Eriksson  

Mark & Tävling: Margareta Wertsberg  

Mental: Björn Olsson  

Rallylydnad: Marie Österberg och Anneli Carlsson 

Utbildning: Gunvor Jönsson  

 

Frånvarande: 

Malin Nilsson, Sanna Wendel, Thomas Undenius och Jessica Olofsson (ej lämnat 

återbud)  

 



 

3. Val av justerare 

Evas Signal och Lena Ytterberg väljs som justerare. 

 

4. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkännes. 

 

5. Medverkan från grupperna 

Utbildning:  

- Malin är under utbildning. Går för tillfället grundmodulen och ska därefter gå 

instruktörsutbildningen.  

- Tävlingslydnadskursen med Hans-Åke och Margareta slutar den 18 april.  

- Allmänlydnadskursen med Helena och Lena slutar den 3 maj 2018.  

- Lena håller valpkurs med början den 17 april 2018. Endast fyra anmälda per 

dagens datum. Kan eventuellt samköra med allmänlydnadskurs. 

- Jacline och Emelie vill inte hålla kurs.  

- Önskemål om att hålla allmänlydnadskurs, måste ha avtalsinstruktör till denne. 

Claes kan eventuellt kolla med Mikael Bonder. 

- Planering av aktivitet för funktionshindrade. Gunvor ska prata med Marita om 

detta.  

- Bodil utbildar sig till Nose Work-instruktör. 

 

Kök:  

- Köpt en ny glassfrys till klubben.  

- Inställda tävlingar har föranlett mindre intäkter till köket.  

 

Frivillig: 

- Inträdesprov har hållits. 16 intressenter, 12 godkända. Samtliga i gruppen som 

Lars Fredriksson och Marie Björk ska hålla i godkända. Börjar 

tjänstehundsutbildning nästkommande helg med totalt 8 deltagare. Certprov 

planerat till hösten med förhoppningsvis 8 godkända tjänstehundar. Sjöbo står 

som utbildare men distriktet som formellt utbildar. 

 



Info/IT:  

- Lagt in Elisabeth på medlem online för mentalgruppen.   

- Projektor finns att köpa på Elgiganten för mellan 3 500 kr och 66 000 kr. De 

billigaste har gammal teknik. Förslag att lägga sig omkring 5 000 kr. Till detta 

tillkommer fastsättningsanordning om 300 kr. Förslag att köpa en ny duk som 

sitter i taket. 1,99 bred kostar omkring 800 kr. Bör inte vara leveranstid. 

- Vissa får konstiga mail via kontaktsidan. Claes ska titta på detta.  

- Önskemål om att intresseanmälningar till kurser stannar hos Claes. Claes 

åtgärdar.  

Stug: 

- Ingen sammankallande till stuggruppen, styrelsen måste utse en.  

- Toaletten ej klar, arbetet fortlöper. Behöver köpa till väv vilket ryms i budgeten.  

- Behov av att måla fönster. Förslag att anordna en målardag. 

- Behov av att byta ut soptunnorna utomhus. De gröna är inte bra p g a går sönder 

och svårt att byta påse. Tunnorna behöver vara stadiga så de klarar vinden.  

 

Övrigt:  

- Många i klubben som jobbat i många år som ej fått förtjänstmärken. Icke 

uttömmande lista skickad till ordföranden med förslag på personer. Börjar med 

brons och därefter silver och slutligen guld. Årsmötet gick enligt planerna.  

- Film avseende 100-årsjubileet visades på regionala årsmötet. Se om ngt som kan 

visas på klubbens firande.  

- Fotografier önskas på tjänstehundarna och lydnadschampions på väggen  

- Medlemmar får 10 % rabatt på Maries Hunderi. Sprid gärna info om detta på 

facebook etc.  

 

Läger:  

- 18 anmälda per dagens datum.  

 

Tävlingsförarna: (föredras av Torsten) 

- Tävlingsförarekommitteen har haft möte. Minnesanteckningar finns på 

hemsidan.  



- Fem dagar för månadstävlingar. 17 april, 22 maj, 12 juni, 14 augusti, 18 

september. Tidigarelagt till kl 18.30. Möjligt komma senare om man hör av sig 

innan. Prishöjning från 20 till 30 kr.  

- KM lydnad läggs samman med klubbens andra tävlingar. Lydnadstävlingen i 

oktober blir således även KM.  

- KM bruks i augusti. Bara lydnaden och budföring/uppletande.  

 

Rally:  

- Rallytävlingen flyttad till den 13 maj 2018. Funktionärer fattas. 

- Önskar ordna träningsgrupp i Nose Work samt doftprov och eller tävling. Marie 

Österberg tar reda på vad som krävs för att anordna doftprov och tävling.  

- Tävling ska anmälas 6 månader i förväg på svenska Nose Work-klubben. Man 

måste lägga in klubbens uppgifter för att få lov att ansöka om tävling. 

Träningsgrupp kan komma igång så snart som möjligt. Förslag måndagskvällar. 

Finns saker i garaget som Jessica lämnade.  

 

Agility: 

- Har ej kommit igång för terminen p g a väder och hälsa. Ska försöka ha ngn 

helgaktivitet.  

- Behov av ytterligare instruktör. Utbildning under två dagar. Går att få dispens 

från vissa av kraven för att få gå utbildningen. Svenska agilityklubben håller 

utbildningen.  

- Förfrågan från Ystad om träningstävlingar. Kan ej vara med p g a hinder ej 

tävlingsgodkända.  

- Agility viktigt för klubben för att intressera nya medlemmar och ungdomar. 

Måste lägga energi på detta. Förslag att bjuda in talare, ex Jenny Damm, för att 

skapa intresse. 

 

Mental:  

- Ansökt om testledarutbildning samt uppfödar-MT helgen 30 juni och 1 juli. 

Måste ställa in dessa p g a Jessicas beskrivarutbildning. Preliminärt skulle gruppen 

vilja boka in 4–5 augusti 2018 istället. Skickar ett mail när info kommer så att 

datum kan bestämmas slutligt. 

- Fråga om finansiering av Jessicas utbildning. Ska finansieras regionalt.  



 

Styrelsen fattar ett preliminärt beslut om att helgen den 4-5 augusti är ok. Tas upp 

på nästkommande möte för slutligt beslut.  

Utställning:  

- Utställning den 9 september 2018. Arbetet med denna pågår enligt planerna. 

Anmälan är öppen. 

 

Mark:  

- Inget att ta upp.  

 

Tävling:  

- Appelltävling den 14 april 2018. Allt ordnat.  

- Lydnadstävling 5 maj 2018.  

- Susanne skulle i dagarna lägga in nästa års tävlingar. Önskemål om högre klass 

spår 23 mars 2019, lägre klass spår 24 mars 2019, appellklass spår 13 april 2019, 

lydnad alla klasser 4 maj 2019. Elitklass spår 31 augusti och 1 september 2019, 

lydnad alla klasser 5 oktober 2019. 

- Önskemål om att köpa in 50 stycken stängselpinnar. 5 pack 99 kr Granngården.  

- Problematik med inbetalning av anmälningsavgifter direkt till klubben eftersom 

det inte går att härleda betalningsreferens till vilken tävling etc. Ta upp 

problematiken med SBK centralt. Leif Borgenlöv. 

 

Styrelsen fattar följande 

BESLUT 

Ok att köpa in 50 st stängselpinnar på Granngården.  

 

6. Föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll godkännes 

Sekreterare mailar ut protokoll till styrelsemedlemmarna när klara.  

 

7. Beslut tagna sedan föregående möte 

Inga beslut fattade sedan föregående möte. 



8. Ekonomi 

Sparbanken Skåne: 

- Placeringskonto – 103 867,61 kr 

- Företagskonto – 8 546,50 kr 

Nordea PG-konto: 52 809,49 kr 

Klubbkassan: 4 836 kr 

Kökskassan: 935 kr 

Totalt: 170 994,60 kr 

 

Under mars månad har klubben fått 9 000 kr av totalt 18 000 kr avseende 

investeringsbidrag från kommunen. Pengarna avser den nya luftvärmepumpen.   

 

9. GDPR-ansvarig och regelverk 

- Om en person godkänner att klubben tillhandahåller uppgifter är det ok.  

- På tävling är det inte klubben som tar emot uppgifterna.  

- Får ej finnas personuppgifter som identifiera en person.  

- Listor får ej ligga i databas. Ej föra lista med medlemmar om ej godkänt.  

- Eventuellt lägga till möjlighet att godkänna registrering av uppgifter vid ansökan 

om medlemskap.  

- Levande dokument i form av arbetsmaterial ok.  

- Kommunen arrangerar möte för sina föreningar med info om GDPR.  

 

10. Aktivitet till medlemsmöte i november  

Tas med till nästa möte med anledning av Malins frånvaro. 

 

11. Projektor 

Styrelsen fattar följande 

 

BESLUT 

Projektor ska inköpas. Målpris 5 000 kr, max 7 000 kr för projektor. Duk målpris 800 

kr, max 1000 kr. Monteringsanordning omkring 300 kr. 



 

12. Åtgärdande av väg  

Pris för väghyvel 1 025 kr per timme. Tar ca 2 h. Tommy kollar upp när tillgänglig, 

gärna innan appelltävlingen den 14 april.   

 

Behov av att avverka träd längs med vägen. Process igång avseende detta.  

 

Styrelsen fattar följande 

 

BESLUT 

Ordna vägen genom att anlita Lars Nilsson som åtgärdar med väghyvel. 

 

13. Midsommarfirande 

Sara Eronn lägger ut en intresseanmälan på facebook.  

 

14. Inkomna skrivelser  

GDPR möte på Flora. Anmälan till Lena Ytterberg senast 15 april 2018.  

 

Distriktaktivitet med möjlighet till stipendium – förslag Nose Work – Lena Ytterberg 

kontaktar Marie Österberg om möjlighet till detta finns.  

 

Förfrågan om gästträning: Ok med gästträning, alla medlemmar i SBK välkomna. 

Kontinuerlig träning endast för medlemmar i Sjöbo BK. Sara Eronn svarar. 

 

15. Övrigt 

Köket: om aktiviteter hålls önskas att köket bjuds in till att ha öppet. De som har 

arrangemang ska meddela köket. Om man har aktivitet, se till att städa efteråt.  

 

Ta upp städning av klubbstugan på medlemsmötet.  

 

Sara Eronn har lagts till som administratör i facebookgruppen.  

 



Teliakort inhandlat. Eva bestämmer lämplig telefontid och informerar Claes och Sara 

så att det kommer ut på hemsida och facebook.   

 

Teddy presenterar förlag värme: Flyttat till mötet den 6 augusti.  

 

Lars Fredriksson har som mål att flytta timers enligt tidigare beslut under april 2018.  

 

16. Nästa möte 

7 maj 2018 

 

17. Mötet avslutas 

Ordföranden tackar för visat intresse.  

 

 

 

 

 

Lena Ytterberg, ordföranden tillika justerare                Sara Eronn, sekreterare 

 

 

 

Eva Signal, justerare 

 

 


