
Protokoll fört vid medlemsmöte på Sjöbo Brukshundklubb 2019-05-27 

 

1. Mötets öppnande 

Hälsade ordförande Lena Ytterberg välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes. Närvarande är 23 medlemmar. 

3. Val av mötesordförande 

Lena Ytterberg valdes att leda dagens möte. 

4. Lokalklubbens anmälan av protokollförare 

Jan Mårtensson valdes att föra dagens protokoll. 

5. Val av två justerare tillika rösträknare 

Valdes Boel Lassing och Eva Andersson att tillsammans med mötesordföranden 
justera dagens protokoll. 

6. Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av personer enl. 7§ mom. 2 

Endast medlemmar är närvarande. 

7. Fråga om medlemsmötet blivit behörigen utlyst 

Beslutades att mötet blivit behörigen utlyst. 

8. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen upplästes och godkändes. 

9. Byte av fönster i klubbstugan 

Lena Ytterberg och Jan Mårtensson redogjorde för bakgrunden till fönsterbytet 
och redovisade de offerter som klubben fått in. Efter att mötesdeltagarna fått 
ställa frågor och diskutera de olika offerterna beslutades att ge uppdraget att 
byta fönster i klubbhuset till Esperöds Bygg. 



10. Övriga frågor 

a) Margareta Wertsberg vill att de som är aktiva inom Bruks och lydnad går in 
på SBK:s hemsida och läser om den regelrevision som kommer att gälla från 
2020. Detta måste göras innan den sista juni och åsikter/förslag kan lämnas till 
Margareta. 

b) Margareta Wertsberg efterlyser någon som kan ta över hennes ansvar som 
tävlingsansvarig inom lydnad. Eva Walman anmäler sitt intresse, vilket blir 
väldigt uppskattat av mötesdeltagarna. 

c) Gunnel Olsson ställer fråga om styrelsen följer upp att de beslut som tas i 
styrelsen följs upp. Konstaterades att det funnits brister när det gäller detta. 

d) Lena Ytterberg delar ut diplom till Gunnel Olsson och Sven-Ingvar Olssson för 
deras hedersmedlemskap i klubben. 

e) Åsa Sandström anmäler att barometern gällande rallylydnad inte sköts som 
den borde. Åsa kan tänka sig att ta över skötseln av denna. 

f) Ann-Louise Esbjörnsson påtalar att hanteringen av våra agilityhinder är 
mycket slarvig och att det finns risk att dessa blir förstörda. Info om detta bör 
anslås på klubbstugan. 

g) Den 1:a juli träder den nya tobakslagen i kraft, vilket för vår del innebär att 
samtliga våra arrangemang skall vara helt rökfria. Ann-Louise får i uppdrag att 
ta upp denna fråga på nästa styrelsemöte. 

h) Margareta informerar om att den gamla stugan som skall fraktas bort måste 
monteras ner innan transport. Frivilliga till detta sökes. 

i) Lena Mårtensson tar upp det ständiga behovet av nya instruktörer. Det finns 
möjlighet att gå med på kurs som hjälpinstruktör för att ”prova på”. De som är 
intresserade kan anmäla detta till utbildningsgruppen. 

j) Eva Andersson vill också ha mer hjälp och fler intresserade till 
träningstävlingarna.  

k) Lena Ytterberg informerar om att hon skrivit till Trafikverket om möjligheten 
att få en bättre skyltning till klubben på väg 11. 

 



11. Mötets avslutning 

Tackade ordföranden medlemmarna för ett bra och givande möte och 
förklarade detsamma för avslutat. 

 

Vid protokollet 
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