
Styrelsemöte för Sjöbo brukshundklubb 
2020-09-14, Anklam Sjöbo  

1. Mötet öppnas 

         Ordförande (Lena Ytterberg) hälsar alla välkomna. 

2. Närvarande 

 Lena Ytterberg (Ordförande) 

 Malin Rosén (V. ordförande) 

 Linnéa Karlsson (Sekreterare) 

 Eva Signal (Suppleant) 

 Lena Mårtensson (Ledamot) 

 Jan Mårtensson (Kassör)  

 Lars Fredriksson (Ledamot) 

 Närvarande via telefon  

 Tommy Bech (Ledamot 

 Frånvarande 

 Boel Lassing (Suppleant) 

 Sara Eronn (Suppleant) 

  



3. Val av justerare 

 Malin Rosén och Lena Ytterberg,  väljs till att justera protokollet. 

4. Godkännande av dagordning 

 - Dagordningen godkännes. 

5. Föregående mötesprotokoll 

 - Protokollet godkändes 

6.  Beslut tagna sedan föregående möte 

 Mentalitetsgruppen har en förfrågan a n g funktionärer som är 70  
 år eller äldre. SBK riktlinjer säger dessa inte bör medverka. 

 Styrelsen bedömer att det är egenansvar som gäller, precis som   
 folkhälsomyndigheten rekommenderar. Alla aktiviteter kring MH/ 
 MT äger rum utomhus och det blir ingen gemensam måltid etc. 

 Det är viktigt att samtliga funktionärer oavsett riskgrupp eller inte  
 är frisk och kry under provdagen. 



 7.  Ekonomi 

 Augusti 

 Sparbanken Skåne                                                 163646,61 

 Placeringskonto                                                       142481,61 

 Företagskonto                                                          21165,00 

 Nordea PG-konto                                                  29227,89 

 Klubbkassan konto 1910                                        4744,00 

 Kökskassan konto 1930                                         4087,00 

 Total                                                                        201705,50 

 Under månaden har vi inte haft några extraordinära  
 intäkter/kostnader. 

8. Ny färgskrivare kontoret 

 Färgskrivaren används för sällan, färgen torkar och sedan funkar  
 inte skrivaren. Önskemål om en laserskrivare som skriver ut både   
 svart/vitt och färg.  

 Samtliga i styrelsen beslutar att vi införskaffar en ny laserskrivare i  
 färg och svart/vitt som också fungerar som en kopiator. 

9. Höstens kurser 

 P g a årets omständigheter kring Covid-19 så har kursverksamheten 
 minskat jämfört med tidigare år. Under hösten kommer det hållas  
 valpkurs, unghundskurs och specialsökskurs. 

  



10. Avtalsinstruktörer 

 Malin Rosén presenterar frågan som diskuterats på det senaste   
 instruktörsmötet. Positiv respons från instruktörerna i klubben   
 med motiveringen att det är lättare att hålla klubben levande om vi  
 tar in avtalsinstruktörer då vi inte kan erbjuda kurser för alla nivåer  
 och grenar. 

11.  Championattavlorna 

 Den som önskar en tavla och innehar en championattitel får skicka  
 in en bild på hunden och hundens meriter. 
 En notis på sociala medier och hemsidan kommer att läggas ut för  
 att påminna medlemmarna. 
 Alla som har fått en championattitel f  r o m 2018 är välkommen att 
 skicka in. 

12. Nytt betalsystem för kurs 

 Hemsidans betalningssystem är väldigt omständigt, kassör och   
 sammankallande har mycket jobb att gå igenom alla inbetalningar. 
 Utbildningsgruppen önskar ett nytt betalsystem där kursdeltagarna  
 betalar direkt via hemsidan vid bokning av kurs. Kostanden för ett  
 sådant betalsystem är dyrt och inte anpassat för vår verksamhet.   
 Gruppen diskuterar vidare frågan internt. 

13. Regler för valpkurs 

 Reglerna för deltagande med valp på kurs är inte tydliga, varken på  
 vår hemsida eller hos SKK/SBK. 
 Styrelsen fattar beslut om att alla valpar som deltager på kurs ska ha 
 uppnått en ålder av minst 12 veckor, vara fullvaccinerade (7v+12v), 



 alla handlingar ska vara på svenska (pass, ID-märkning och    
 vaccinationsintyg.). Notis om detta på hemsidan. 
  
14. Nytt nyttjanderättsavtal 2020 - Björka 

 Lena Ytterberg har skrivit ett brev till P7 om ett förnyat förtroende 
 att under 2021 nyttja Björka övningsfält. 
 Lena Ytterberg har även bett om ett kostnadsförslag. 

15. Avloppet, lilla toaletten 

 Vi behöver anlita en bygg/ventilationsfirma som kan göra om   
 systemet så att ventilationen fungerar och vi slipper dålig lukt i   
 stugan. Lena Ytterberg pratar med Claes för att sedan skicka om en 
 offert. 

16. Medlemsmöte 

 Styrelsen beslutar att klubben inte kommer anordna någon    
 tacksägelsefest eller medlemsmöte p g a rådande pandemi.  
  Malin och Linnea meddelar medlemmarna genom medlemonline. 
  

17.  Inkomna skrivelser 

 Granngården sponsrade med mycket produkter på senaste             
 elittävlingen. Granngården har nu önskemål om att sponsra    
 kommande valpkurser med deras produkter.  
 Styrelsen är positiva till att Granngården vill sponsra klubben. 
  

 18. Övrigt 

 Lena Ytterberg ska få ett kostnadsförslag från SF-reklam angående  
 välkomstskyltar vid infarten till parkeringen. 



 Lena Ytterberg har tänkt lämna ordförandeposten efter          
 årsmötet. Lena meddelar valberedningen. 

 Linnéa Karlsson lämnar över sekreterareposten fram till årskiftet då 
 en nära familjemedlem har blivit sjuk. 

 Lena Ytterberg och Malin Rosén kommer att hjälpas åt med         
 sekreterarposten tills Linnéa är tillbaka.

ötet avslutas
19.  Mötet avslutas 

  

 Lena Ytterberg, Ordförande        Linnea Karlsson, Protokollförare 

 _______________________ __________________________ 

 Malin Rosén, Justerare                 

            

 _______________________ 

       

           

         


