
Styrelsemöte, Sjöbo BK  
Den 7 oktober 2019 kl. 19.00  
Plats: Sjöbo Brukshundklubb, Anklam, Sjöbo  
 
1. Mötet öppnas  

 

2. Närvarande  
Lena Ytterberg, ordförande 
Malin Rosén, sekreterare 
Ann-Louise Esbjörnsson 
Jan Mårtensson 
Lena Mårtensson 
Eva Signal 
Tommy Bech 

 

Frånvarande 
Lars Fredriksson 
Sara Eronn  
Boel Lassing 
 

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

4. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkännes 
 

5. Föregående mötesprotokoll 
Inget att anmärka. 



6. Beslut tagna sedan föregående möte  
- Appelplanen utlånad den 22 september 2019, Malmö BK 
- Marie Östberg Fredriksson och Bodil Gustavsson, funktionärsutbildning i 

specialsök. 
- Utbildning i hjärtstartare (HLR) den 30 september för 14 personer 
- Friluftsfrämjandet kommer för en träff på klubben, 8 oktober 
- Tacksägelsefest beslutat till den 8 november 
 

7. Ekonomi  
Sparbanken Skåne                      144716,11 
Placeringskonto                            142967,61 
Företagskonto                               1748,50 

 

Nordea PG-konto                       9512,49 

 

Klubbkassa konto 1910               16184,00 

 

Kökskassa konto 1930                 9148,00 

 

Total                                             179560,60 

 

Under månaden har vi betalt fakturan för fönsterbyte på totalt 81574 kr samt har vi 

köpt in en hjärtstartare, 17375 kr. 
 

8. Info om utställning 
Anmälningarna fick stänga tidigare än planerat, pga att anmälan blev full. Mycket bra 

dag trots att ca 50 st inte dök upp med anledning av insjuknade hundar i Norge. 
Mycket god respons och det framkom önskemål om fler utställningar, officiell 



utställning, fler gånger per år med mera. (Diskussion kring utökning av utställning) 

Lollo tar fram kostnadsunderlag om officiell utställning till nästa möte.  
 

9. Work Shop värdskap 
Studiefrämjandet är kontaktade för en workshop under hösten för 

medlemmar/funktionärer/styrelse om hur vi får människor att känna sig välkomna 

på vår klubb. Hur får vi alla att känna sig värdefulla, sedda och inkluderade i 

verksamheten. Punkten tas upp på medlemsmötet den 21 oktober. 
 

10.  Struktur styrelsearbete och styrelsemöten 
Punkten flyttas till nästa styrelsemöte med grupperna. 
 

11. Sannas erbjudande om kurs för funktionärer 
Positiv respons från styrelsen, punkten tas upp på medlemsmötet den 21 okt för att 

se intresse från medlemmar. 
 

12. Planering inför städdag 
Sätta en tid 10-14, en som är ansvarig för jobbet inomhus och en som är ansvarig 

utomhus. 
- Lena ansvarig för allt som ska genomföras inomhus, allmän städning med mera. 
- Jan ansvarig för allt som ska genomföras utomhus, mycket målerijobb utomhus. 
 

13. Tidsplanering årsmöteshandlingar 
Årsmötet sätts till den 24 februari 2020, kl 19:00. 
 

14. Inkomna skrivelser  
- Inbjudan till utställning i Åstorp 
- SKK-domare som blivit avstängd i 9 månader. 
- Utbildningsgruppen: Styrelsen beslutar att skicka Lina Nilsson till 



agilityinstruktörsutbildning i Åhus BK. 
Styrelsen beslutar att skicka Linnéa Karlsson till allmänlydnadsinstruktörsutbildning 

till Svedala BK. 
Styrelsen beslutar att alla ungdomar upp till 25 år gamla betalar halva kurspriset. 

Teleservice kommer med erbjudande om att koppla in fiber, styrelsen beslutar om att 

inte köpa fiberanslutning till klubben. 
 

15. Övrigt 
Felaktig information i våra trivselregler bland annat när det gäller löptikar. Det finns 

ett beslut fattat på ett medlemsmöte i maj 2015 om att löptikar bör träna på 

agilityplan. Alla löptikar är välkomna på kurser. 

I protokollet från maj 2015 står det så här: ”Löptikar är välkomna till klubben och träning 

med löptik ser vi helst att du gör nere på agilityplanen och att du använder vägen för att gå dit. Vi 

ser också helst att du undviker att din tik går ner på plan under höglöp.” 

 

Rökförbud på klubbens område och det ska också läggas till i trivselregler. 

 

Dåligt ljus på appelplanen, Lena Ytterberg tar kontakt med Teddy för tips och råd. 

 

Gräsklippning ska tas upp på medlemsmöte då vi behöver fler som klipper gräset. 
Skötsel av appelplanen ska ses över, trumling med mera. 

 

Lions familjedag 2020, den 26 april kl 11:15 - Önskemål är att vi gärna visar agility 

eller något annat om vi vill. 

 

Distriktsmöte P7 Revingehed - Klubbarna kom inte på HLR-utbildningarna som var 

bestämda av SBK. 



 

Årsmöte SBK 18/3-19 

 

Lollo - Diskuterar ett skåp eller förråd där priser kan förvaras inför 

tävling/utställning. Detta på grund av att saker försvunnit från kontoret bland annat 

inför utställningen. Lollo kollar upp pris på ett skåp. 

 

Lollo önskar ändra reglerna i utställningsbarometern - styrelsen kommer fram till att 

gruppen bestämmer själv. 

 

Tommy - Nya revolvern har kommit och styrelsen anser att någon ska utses som 

ansvarig för pistoler, ammunition och skotträning. Den som är ansvarig ska se till att 

pistolen vårdas efter varje skjutning samt se till att skotträning sker på utsatt tid, 

punkten kommer även tas upp på medlemsmötet den 21 oktober. 
 

16. Mötet avslutas 


