
Styrelsemöte för Sjöbo brukshundklubb den 6 maj 2019 

Plats: Sjöbo Brukshundklubb, Anklam Sjöbo 

1. Mötet öppnas 
 
Ordföranden hälsar alla välkomna. 

2. Närvarande 
 
Lena Ytterberg 
Malin Rosén (sekreterare) 
Jan Mårtensson  
Lena Mårtensson  
Eva Signal 
Tommy Bech  
Ann-Louise Esbjörnsson  
Boel Lassing 
 
Frånvarande: Sara Eronn, Lars Fredriksson 

3. Val av justerare 
 
Ann-Louise Esbjörnsson och Lena Ytterberg väljs till justerare. 

4. Godkännande av dagordning 
 
Dagordningen godkännes. 

5. Föregående mötesprotokoll 
 
Protokollet godkännes. 

6. Beslut tagna sedan föregående möte 
 



Mopsklubben genom Linnéa Olsson vill hyra del av appelplan den 29 sep-
tember 2019 mellan klockan 09:00-15:00. Styrelsen beslutar att hyra ut pla-
nen för 500:- inkl tillgång till eluttag utomhus. 

7. Ekonomi 
 
Sparbanken Skåne 192963,11  
Placeringskonto  172967,61 
Företagskonto  19995,50  
 
Nordea PG-konto 59645,49  
 
Klubbkassan konto 1910 4342,00  
 
Kökskassan konto 1930 3136,00  
 
Totalt  260086,60  
 
Under månaden har det inte varit några extraordinära inkomster/utgifter. 

8. Medlemsmöte 27 maj  
 
Det kommer serveras mackor och kaffe, föranmälan till köket för att kunna 
planera fika. Bengt-Åke Bogren kommer och föreläser efter mötet. 

9. Lions Familjedag 28/4 
 
Amanda gjorde en väldigt fin agilityuppvisning med hundarna. Synpunkter 
på att det var för lång tid, hade varit bättre med en kortare uppvisning. 

10. Agilitykurser och Agility/ungdomsläger sommaren 2019 
 
Amanda är intresserad av att hålla helgkurser.  
Agilityinstruktör från Hörby BK är inhyrd under maj och juni för att dra 
igång två kurser. 



11. Kostnad för att byta fönstren – ev. inkomna offerter från FB och eller andra 
 
Inga offerter har kommit in från vårt facebook-inlägg.  
Lena har begärt offerter från Esperöds Byggshop och Ekelunds Bygg/Jonas 
Ekelund. Lena har också bett om offert från  PoG Woody men de har inte 
svarat.  
Jan tar kontakt med samt XL Bygg/Jan Olsson  i Veberöd och ber om offert 

12. Bortforsling av stugorna på appellplan 
 
Det behövs ytterligare en container för förvaring av bland annat agilityut-
rustning. Den röda boden funkar fortfarande, vi kan utnyttja den bättre än 
vad som görs idag. Däremot är den blå ej fungerande och ska inte användas. 
Den ska tömmas och sedan bortforslas. 
Vi behöver nytt tak på stora containern och det finns anslag i budget för 
2019. 

13. Laga träplank för platsliggning 
 
Träplanket till platsliggning ska åtgärdas, går ej att täcka för speglarna på 
grund av dålig konstruktion. Lena kollar upp vad som ska göras och om det 
kan räcka med någon typ av rullgardin/skynke. 

14. Inkomna skrivelser  
 
Papricaklubben på Ica Kvantum i Sjöbo ska ha ett Papricalopp (för barn) 
den 18 maj och vi har blivit tillfrågade om vi vill göra någon uppvisning med 
exempelvis agility.  
Malin svarar att vi ej har möjlighet på grund av rallylydnadstävling samma 
dag. 
 
Mycket god mat på MH i helgen, en deltagare vill ha receptet från Eva Sig-
nal. 



15. Övrigt 
 
Boel förslår en inventering från alla grupper på tävlingsfunktioner, vilka be-
höver utbildas med mera. 
Tar med frågan till nästa möte, skicka ut underlag till alla grupper som de 
kan lämna in. 
 
Lena uppmanas skriva till SBK och frågar om vilka regler och dispenser som 
finns att hålla kurs i allmänhet och vilka regler som gäller för att vara instruk-
tör på en rallylydnadskurs resp. nosework kurs i synnerhet? Vilka regler gäller 
för att vara instruktör på en agilitykurs? 

16. Nästa möte 
 
Nästa styrelsemöte är den 3 juni, medverkan från grupperna. 

17. Mötet avslutas, ordföranden tackar för visat intresse. 

Sekreterare Malin Rosén 

Ordförande Lena Ytterberg   Justerare Ann-Louise Esbjörnsson


