
 

 

Styrelsemöte för Sjöbo brukshundklubb 2020-01-13 

Sjöbo Brukshundklubb, Anklam, Sjöbo 

 

1. Mötet öppnas  

Ordföranden hälsar alla välkomna. 

 

2. Närvarande  

Styrelsen 

Malin Rosén, även för utbildningsgruppen 

Sara Eronn 

Eva Signal, även för köksgruppen 

Boel Lassing, även för lägergruppen 

Jan Mårtensson 

Lena Mårtensson 

Ann-Louise Esbjörnsson, även för utställningsgruppen (ej närvarande under p. 9 avseende 

närmare angivet avsnitt) 

Tommy Bech 

Lars Fredriksson, även för frivilliggruppen 

 

Grupperna 

Eva Andersson, tävlingsgruppen 

Claes von Gegerfelt, Info/It 

 

3. Val av justerare  

Ann-Louise Esbjörnsson och Malin Rosén väljs till justerare. Jan Mårtensson väljs att justera p. 9 

med anledning av Ann-Louise Esbjörnssons utevaro.  

 

 



 

 

4. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkännes. 

 

5. Medverkan från grupperna 

Kök: 17 anmälningar till årsmötet. Köksmöte planerat tisdagen 14 januari 2020. En ny medlem i 

gruppen.  

Frivillig: Inget att rapportera. 

Mark, tävling, och agility: Vakant.  

Mental: Nio MH och två MT planerade under 2020. Dubbla MH hålls i september. Under vintern 

har gruppen röjt banan och förberett inför nya utförandeanvisningar. Malin A ska gå 

testledarutbildning i mars. Björn O ska gå på testledarkonferens. 29 februari 2020 hålls 

figurantuppdatering i Sjöbo. En ny medlem i gruppen. 

Rally: Ej närvarande 

Nose Work: Ej närvarande 

Läger: Dags att gå ut med information. Vecka 30 som vanligt. 40 platser.  

Info/IT: Fråga om barometernresultat inför årsmötet diskuteras.  

Tävlingsförare: Frågan om vem som ska kunna starta på KM (lydnad och bruks) diskuteras. 

Önskemål om funktionärsutbildningar (ex. siffervisare/skrivare, TL vid träningstävlingar, 

spårläggare, funktionär brukstävlingar). Förlag på ytterligare medlemsträffar där vi (1) bjuder in 

någon som pratar tävlingspsykologi, (2) bjuder in ett tävlingsekipage som tävlar i SM och (3) pratar 

om tränings- och tävlingsgrenar som finns inom SBK. 

Utställning: Inväntar beslut på årsmötet avseende inköp av tjänst. Tid att beställa priser till 

årsmötet. Önskemål att dela ut pris för championat. Förslag beställa 10 priser, generell text om 

championat, som går att använda till olika grenar. Barometern färdigställd.  

Utbildning: verksamheten fortgår. Årets andra kurs drar igång inom kort. Möte i februari. Stort 

intresse för kurser.  

Stug: Vakant. Claes informerar om att uppgift om önskade åtgärder ska rapporteras till honom. 

Sista åtgärderna på containern ska färdigställas. Frågan om att sätta upp band vid gränsen på 

parkeringen diskuteras.  

Övrigt: Budgeten för grupperna gås igenom. Ingen erinran från de närvarande.   

 



 

 

6. Föregående mötesprotokoll 

Protokollet godkännes.  

 

7. Beslut tagna sedan föregående möte 

LKL och HKL spår i februari inställda.  

  

8. Ekonomi  

Sparbanken Skåne    149033,11    

Placeringskonto    142967,61    

Företagskonto    6065,50 

Nordea PG-konto    28793,49 

Klubbkassan konto 1910   3834,00 

Kökskassan konto 1930   3300,00 

     

Total     184960,60 

Vi har under månaden gjort en inbetalning på 3000 kronor till Stiftelsen Skånska Landskap för 

tillgång till deras marker. Vi har haft ett möte tillsammans med Studiefrämjandet på Sjöbo Gästis på 

ämnet Värdskap, kostnad 3483kr. Markgruppen har uppvaktat våra markägare, kostnad 5249kr. 

     

9. Årsmötet 

- Ingen erinran mot valberedningens förslag. 

- Inköp av blommor diskuteras.  

- Styrelsen diskuterar framläggande av förslag till beslut avseende inköp av tjänster från 

klubbmedlemmar med anledning av Ann-Louises nystartade företag. (Ann-Louise Esbjörnsson 

ej närvarande).  

Styrelsen fattar följande  

BESLUT 

- Frågan tas inte upp på årsmötet. 

- Klubben ska inte köpa in tjänster från klubbmedlemmar.  



 

 

Motivering 

Sjöbo BK är en ideell förening som bygger på frivilliga insatser. För att inte skapa polarisering 

mellan medlemmar ska klubben som princip inte köpa in tjänster från klubbmedlemmar.  

10. Vårens städdag 

Datum och vad som behöver göras diskuteras.  

Styrelsen fattar följande  

BESLUT 

- Städdagen hålls den 18 april 2020 kl. 10.  

- Klubben bjuder på grillkorv. 

- Styrelsen ska lägga upp en åtgärdslista inför städdagen.  

 

11. Championattavlor 

Frågan om championattavlor diskuteras. I huvudsak diskuteras följande: Förslag på att alla officiella 

grenar ska kunna erhålla championattavlor. Äldre tavlor flyttas längre in i stugan. Även tavlor på 

tjänstehundarna efterfrågas. Styrelsen är överens om att samtliga championat oavsett tävlingsgren 

ska premieras på samma sätt. Frågan om placering av championatstavlorna hänskjuts till 

medlemsmöte.  

 

12. Inkomna skrivelser  

- D-HUG möte i Höör 19 februari. 

- Kallelse distriktsårsmöte. 

- Jenny-Lynn avanmält från TL-utbildning. 

- Föreningsmöte i Sjöbo 5 februari. 

- Fråga om att hyra appellplanen från privat aktör som vill hålla hundutbildning.  

o Styrelsen beslutar att planen inte ska hyras ut till konkurrerande verksamhet.  

 

13. Övrigt  

Förslag på ”staket” till lydnadsplan m.m. med rep och staketstolpar lyfts och medtas framåt.  



 

 

Förslag på mail till samtliga medlemmar att vi arbetar med värdskap, värderingar och attityder. 

Öppna med att problem finns och att styrelsen arbetar med frågorna. Malin Rosén och Lena 

Ytterberg tar tag i skrivelsen.  

Medlemmar i värdskapsgruppen är Boel Lassing, Tommy Bech, Malin Andersson, Jessica Allenius, 

Jan Mårtensson. 

Sara Eronn och Lena Ytterberg har anmält generellt intresse att genomgå TL-utbildning i bruks.  

 

14. Mötet avslutas 

Ordföranden tackar för visat intresse.  

 

 

 

 

Malin Rosén, ordförande tillika justerade Sara Eronn, sekreterare 

 

 

Ann-Louise Esbjörnsson, justerare  Jan Mårtensson, justerare p. 9 

 


