
Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb den 4 februari 2019 

Plats: Sjöbo Brukshundklubb, Anklam, Sjöbo 

 

1. Mötet öppnas  

Ordföranden hälsar alla välkomna. 

  

2. Närvarande  

Margareta Wertsberg (ordförande) 

Sara Eronn 

Jan Mårtensson 

Lena Mårtensson 

Eva Signal 

Ann-Louise Esbjörnsson 

Lars Fredriksson 

 

3. Val av justerare 

Margareta Wertsberg och Ann-Louise Esbjörnsson väljs till justerare.  

 

4. Godkännande av dagordning  

Dagordningen godkännes.  

 

5. Föregående mötesprotokoll (även från 2018-12-17)  

Protokoll från extra styrelsemöte den 17 december 2018 samt styrelseprotokoll den 7 januari 

2019 godkännes.  

 

6. Beslut tagna sedan föregående möte  

Marie Österberg Fredriksson samt Bodil Gustavsson har anmälts till funktionärsutbildning i 

specialsök.  

 

7. Ekonomi  

Sparbanken Skåne  195288,11 kr   



Placeringskonto  182967,61 kr   

Företagskonto  12320,50 kr    

Nordea PG-konto  11579,99 kr    

Klubbkassan konto 1910  3527,00 kr    

Kökskassan konto 1930  2519,00 kr    

Total   212914,10 kr   

 

Klubben har under månaden fått 7 700 kr i bidrag från Studiefrämjandet. Vi har skickat ett bidrag 

på 1500 kr till Stiftelsen Skånska landskap som tack för vårt utnyttjande av spårmarker i 

Snogeholm. 

 

Budgetförslag finns på anslagstavlan i klubbstugan från och med den 4 februari 2019.  

     

8. Årsmötet  

Diskussion om att eventuellt lägga fram ytterligare förslag på hedersmedlemmar till årsmötet förs. 

Jan Mårtensson ska kontrollera att de föreslagna är medlemmar i klubben.  

 

Eva Signal beställer smörgåstårta från Möllans.   

 

9. Skotträning söndagar kl. 11.00 

Styrelsen fattar följande 

 

BESLUT 

Skyddsgruppen har skotträning på söndagar kl. 11.00-11.15 med undantag för när det 

förekommer tävling eller annan verksamhet på klubben.   

_______________ 

 

10. Återkoppling om service på larm 

Service på larm kostar omkring 1 400 kr inkl moms.  

 

  



Styrelsen fattar följande 

 

BESLUT 

Jan Mårtensson beställer service på klubbens larm.  

_______________ 

 

11. Inkomna skrivelser  

Margareta Wertsberg är intresserad av att gå utbildning till tävlingsledare bruks. Kostnaden för 

utbildning är 2 800 kr.  

 

Styrelsen fattar följande 

 

BESLUT (i Margareta Wertsberg utevaro) 

Margareta Wertsberg går utbildning till tävlingsledare bruks på klubbens bekostnad.  

_______________ 

 

12. Övrigt  

Klubben har ansökt hos Sparbanken Skåne om att få en hjärtstartare till klubben.  

 

Ett nytt element till hallen samt en ny timer till belysningen av planen har beställts.  

 

Det finns ett behov av att på sikt succesivt byta ut elementen i klubbstugan samt att köpa in en 

ny dator till kontoret.  

 

Styrelsen fattar följande 

 

BESLUT 

1. Klubben ska köpa in ett nytt element till kontoret. 

2. Klubben ska köpa in en ny dator för omkring 7 500 kr.  

 

Jan Mårtensson meddelar Claes om inköp av dator.  

_______________ 

 



13. Nästa möte 

Årsmöte och konstituerande styrelsemöte den 25 februari 2019. 

 

Styrelsemöte den 4 mars 2019.  

  

14. Mötet avslutas 

Ordföranden tackar för visat intresse.  

 

 

 

 

 

 

Margareta Wertsberg, ordförande tillika justerare      Sara Eronn, protokollförare 

 

 

 

 

 

Ann-Louise Esbjörnsson, justerare 

 


