
Styrelsemöte för Sjöbo brukshundklubb 2019-01-07  
Sjöbo Brukshundklubb, Anklam, Sjöbo  
 
 

1. Mötet öppnas 

Ordföranden hälsar alla välkomna 

  

2. Närvarande  

Styrelsen 

Margareta Wertsberg (ordföranden), även för mark-, tävlings och tävlingsföraregruppen 

Jan Mårtensson  

Sara Eronn  

Eva Signal, även för köksgruppen  

Ann-Louise Esbjörnsson, även för agility- och utställningsgruppen  

Lars Fredriksson 

Tommy Bech 

 

Grupperna  

Torsten Eriksson, lägergruppen och valberedningen  

Anneli Carlsson, rally- och noseworkgruppen  

Marie Österberg Fredriksson, rally- och noseworkgruppen 

Sanna Wendel, skyddsgruppen 

 

3. Val av justerare 

Margareta Wertsberg och Ann-Louise Esbjörnson väljs till justerare 

  

4. Godkännande av dagordning  

Dagordningen godkänns. 

 

5. Medverkan från grupperna 

Läger: Gruppen saknar fortfarande efterträdande sammankallande.  

 

Mental: Två personer har skickats på figurantutbildning. 



 

Valberedning: Valberedningen kommer att föreslå Malin Rosén som ny vice ordförande och Boel 

Lassing som ny suppleant i Malin Rosén ställe. Två vakanser finns i valberedningen. Inger 

Hörnfeldt ställer upp som ny sammankallande. För att täcka klubbens verksamhet vore det 

positivt om nya i valberedningen höll på med rally eller agility.  

 

Rally: Gruppen har hållit i officiell tävling och KM. Båda har gått bra. Den officiella tävlingen 

hade 153 starter och hölls på Åsumsgården. KM hölls tillsammans med Simrishamns BK och det 

var 15 starter. Det finns plan på ytterligare en officiell tävling.  

 

Nosework: Gruppen har anordnat doftprov med omkring 22 deltagare på Vasens samt en clear-

round-tävling i Ystad med 21 starter. Det finns planer på en officiell tävling och ytterligare ett 

doftprov. Noseworkgruppen har numera en egen barometer och önskar ha följande statuter för 

noseworkbarometern: 

- Högst 3 tävlingar i varje klass får räknas under året. 

- Den högsta sammanlagda poängen från tävling vinner barometern, vid lika poäng är det 

kortaste tid som avgör. 

- Varje SSE ger 10 poäng extra. 

- Varje doftprov 10 poäng. 

- En vinnare i varje klass.   

 

Styrelsen fattar följande 

 

BESLUT 

Noseworkgruppens framställan om statuter för noseworkbarometern godkänns.  

_______________ 

 

Skydd: Skyddstruppen tränar hos Sanna under vintermånaderna. Gruppen har skickat in en 

begäran om att under 2019 köpa in 6 stycken skul á 1 500 kr och har i budgetförslag för 2019 

tagit upp utgiften. Gruppen behöver fastställa en träningstid på klubben med anledning av att det 

behöver informeras om att det förekommer skotträning. IPO har blivit IGP. Domare har 

skyldighet att informera om de nya reglerna på lokalklubbarna. 

 



Frivillig: planerat certprov i oktober framflyttas till mars/april. Träning i bataljonerna pågår som 

vanligt. Lars har gått kontrollantutbildning.  

 

Utställning: Planerat gruppmöte i februari. En ny gruppmedlem har tillkommit men behovet av 

fler medlemmar kvarstår.  

 

Agility: Amanda har inte hört av sig om datum för prova-på-agilityn till våren. Agilitygruppen har 

fått sin första barometervinnare. Utdelning av blombukett på årsmötet till vinnaren önskas.  

 

Styrelsen fattar följande 

 

BESLUT 

Ytterligare en blombukett köps in till årsmötet för att delas ut till vinnaren av agilitybarometern.  

_____________ 

 

Mark: Inget nytt 

 

Tävling: Inget nytt. 

 

Utbildning: Birgitta Wallin kommer den 20 januari 2019 till klubben och informerar om 

tävlingsregler i lydnad och bruks. Lunch beställs från pizzeria till självkostnadspris. 

Allmänlydnadskurs drar igång med Malin och Boel den 17 januari 2019 på Vasens. Planerat 

instruktörsmöte i mars/april. Behovet av fler instruktörer kvarstår.  

 

Stug: Jan ställer upp som ny sammankallande. Fortsatt brist på medlemmar. Duschutrymmena 

ska färdigställas till sommarens läger.  

 

Kök: Trettondagsträffen gick bra. Köket gräddade våfflor. 26 medlemmar närvarade. 12 januari 

har mentalgruppen utbildning och köket ska laga mat till utbildningen. Planer på möte i 

köksgruppen.  

 

6. Föregående mötesprotokoll  

Protokollet har ännu inte justerats. Bordläggs därför till nästkommande möte.  

 



7. Beslut tagna sedan föregående möte  

Inga beslut fattade.  

 

8. Ekonomi  

Sparbanken Skåne  213950,11 kr 

Placeringskonto  183867,61 kr 

Företagskonto  30082,50 kr 

 

Nordea PG-konto  21933,49 kr  

 

Klubbkassan konto 1910  2947,00 kr 

 

Kökskassan konto 1930  2190,00 kr  

 

Total   241020,60 kr   

 

Vi har under månaden fått 3000 kr från SBK för uthyrning av klubbstugan. Vi har också fått 5000 

kr. från SBK Skåne (bidrag 100-årsjubiléet). MH-gruppen har köpt in materiel för 5700 kr. (enl. 

styrelsebeslut). Vi har även köpt en ny chipläsare för 1500 kr. (enl. styrelsebeslut) 

 

9. Årsmötet inkl. verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och budgetar m m 

Samtliga budgetunderlag från grupperna inne. Gruppernas och klubbens budgetförslag klara till 

den 4 februari 2019  

 

Årsmöteshandlingar kommer att finnas på klubben från kvällen den 4 februari 2019.  

 

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse färdigställda.  

 

10. Fyrverkerier 

Diskussion förs om att klubben bör undvika att handla från företag som säljer fyrverkerier. Även 

diskussion om att ta upp frågan centralt i SBK genom motion till årsmöte förs. Frågan hänskjuts 

till medlemsmöte.  

 



11. Trettondagsträffen 

Punkten utgår.  

 

12. Återkoppling om service på larm 

Bordläggs till styrelsemötet den 4 februari 2019.  

 

13. Inkomna skrivelser  

Se inkommen skrivelse från Marie Österberg om statuter till noseworkbarometern under punkten 

”medverkan från grupperna”.  

 

Kallelse till distriktsårsmöte utskickad. Förfrågan skickas till Lena Y och Claes avseende om de 

vill närvara.  

 

14. Övrigt  

Styrelsen fattar följande 

 

BESLUT 

- Klubbens facebookgrupp stängs ner den 28 februari. Information om övergång till 

facebooksida läggs ut i facebookgruppen och ges på årsmötet.  

- Lars köper in en armeringsmatta att dra efter bil för att släta ut mullvadshögarna på 

klubben.  

- Eluttag vid altandörren och timer till belysning på appellplan ska bytas. Elementen i 

hallen ska bytas till oljefyllda element (p g a brandrisken).  

______________ 

 

Jan har köpt in nya reservdelar till mullvadsfällorna.  

 

Om värmen i klubbstugan: lättaste sättet att hålla varmt i klubbstugan och på toaletten/kontoret 

är att alltid ha spänning på radiatorerna och dra ner värmen på elementen inne i stora delen av 

klubbstugan som värms av luftvärmepumpen. Elementen på toalett och kontor kan då vara på 

samtidigt. 

 

 



15. Nästa möte  

Nästa styrelsemöte hålls den 4 februari 2019.  

 

16. Mötet avslutas 

Ordföranden tackar för visat intresse.  

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Wertsberg, ordförande tillika justerare        Sara Eronn, protokollförare 

 

 

 

   

 

Ann-Louise Esbjörnsson, justerare 


