
Styrelsemöte för Sjöbo brukshundklubb 
2020-08-10, 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) 

 Sara Eronn (Suppleant) 

 Boel Lassing (Suppleant) 

 Närvarande via telefon 

 Lena Mårtensson (Ledamot) 

 Jan Mårtensson (Kassör)  

 Frånvarande 

 Tommy Bech (Ledamot) 

 Lars Fredriksson (Ledamot) 



3. Val av justerare 

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

4. Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkännes. 

5. Föregående mötesprotokoll 

  

6.  Beslut tagna sedan föregående möte 

 Uthyrning av klubbstugan och appellplan lördag den 29 augusti   
 mellan 09:00-18:30. Kostnad 500kr om dagen. 

 Beslut om att SASK inte kan annordna en        
 exteriörbeskrivningen 9/8 samtidigt som MT. 

 7.  Ekonomi 

 Juni 

 Sparbanken Skåne                                                 158505,61 

 Placeringskonto                                                       142481,61 

 Företagskonto                                                          16023,00 

 Nordea PG-konto                                                  22743,09 

 Klubbkassan konto 1910                                        4314,00 



 Kökskassan konto 1930                                         3699,00 

 Total                                                                        189260,70 

  

 Under juni månad har vi fått eluttag i stolparna på  

 appellplan 2 750 kr. 

  Vi har fått rensat vårt avlopp, kostnad 1 594 kr. 

 Skyltar enl. Styrelsebeslut 8 500 kr. 

 Fiberanslutning från Teleservice kostade 19 999 kr. 

 Juli 

  

 Sparbanken Skåne                                                 160418,61 

 Placeringskonto                                                       142481,61 

 Företagskonto                                                          17947,00 

 Nordea PG-konto                                                  17597,89 

 Klubbkassan konto 1910                                        4314,00 

 Kökskassan konto 1930                                         3956,00 

 Total                                                                        186286,50 

 Under juli månad har vi betalt för gödslingen av appellplanen 

  3 000 kr. 



 Grupperna vill ha insyn på budget så de vet hur mycket de har att  
 röra sig med. 

 Kostnad för stängsel runt appellplan är 28 000:- Efter bidrag från  
 stiftelsen så kostar stängslet 18 000:- 

8. Covid-19 -nuläge 

 SBK kommer med en ny uppdatering lördag 15 augusti. I nuläget  
 anpassar vi oss till folkhälsomydinghetens rekommendationer. 

 Domare och tävlingsledare som brukar bli bjudna på mat får en   
 matpeng på 100kr. 

   

9. Utvärdering lägret v.30 

 Överlag gick lägret bra, en justering kring anmälan bör göras så   
 man vet vad varje ekipage vill träna på, för att slippa strul för   
 funktionärerna. Al.t att man får välja vad man helst vill göra och   
 dela in grupperna efter det. 

 Bör finnas en bättre kontakt med markägaren innan lägret, så det   
 inte blir några problem. 

 Boel kontaktar Tommy a n g gåva till markägarna. 

 Malin och Sara har fått mycket negativitet a n g att arrangera lägret  
 då somliga påstod att det skulle vara oansvariga i med Covid-19. 

 Positiv feedback att man själv fick fixa sin egen mat, något att som  
 gärna kan fortsätta. 

 Boel vill avgå lägergruppen, då hon oftast väntar valpar i samma   
 period som lägret äger rum. 



  

10. Höstens kurser 

 Ett nytt instruktörsmöte att planerat den 1 september, där hoppas  
 vi kunna planera in fler kurser. 

 När stängslet kommer på plats på agillityplanen kommer det att   
 publicerats på sociala medier eventuellt i tidningen för att locka hit  
 nya medlemmar. 

 Vi saknar instruktörer och vi har för tillfälligt bara 4 st instruktörer  
 som har haft kurser i år. 

 Vi har inga instruktörer för att hålla i, bruks, rallylydnad,    
 tävlingslydnad, spår och sök. 

 Al.t att hyra in avtalsinstruktörer.  

 Diskussion kring detta fortsätter på nästa styrelsemöte. 

11.  Städdag 

 Marken runt garaget  bakom klubbstugan är oerhört skräpigt. Vi   
 måste städa upp där. Beslut om städdag lördag 26 september kl.   
 09:00. De medlemmar som har tillgång till trailer ombedes vänligen 
 att ta med till städdagen så vi kört bort skräpet till SYSAV avfalls  
 anläggning direkt. De stänger kl. 15:00 

 Marken bakom klubbstugan har klubben från arrendator att låna,   
 det är c:a 2 ha. Vi ska också städa bort trasigt staket och trådar. 
 Lena kollar både med markägare och Skogssällskapet om vi kan   
 göra detta. 



12. Ny skrivare till kontoret 

  En laserskrivare som skriver ut i färg istället för att ha två skrivare  
 med dåliga färgpatroner, beslut tas nästa styrelsemöte. 

13.  Inkomna skrivelser 

Mentalitetsgruppen har en förfrågan gällande att arrangera ett   
 uppfödar-MH den 7 november.  
 Styrelsen godkänner ett extra MH. 

 Nya stadgar från SBK 

 Tävlingsdatum 2021, förslag om att flytta elittävlingen för att det   
 ska bli lättare att ordna med marken. 
 Styrelsen beslutar om att flytta fram tävlingen till den 25-27    
 september. 

 14. Övrigt 

 Stängsel runt agilityplanen ska monteras i slutet på sommaren,   
 väntar på kontakt från Sjöbo stängsel. 

 Önskemål om en bättre skylt vid vägen som hälsar medlemmar   
 välkomna, diskuteras till nästa år.  

 Nya skyltarna kommer upp i veckan. 

Innan 15 oktober skall vi nominera till förtjänsttecken, vi har 6   
 förslag. Styrelsen väljer att nominera samtliga.
ötet avslutas
15.  Mötet avslutas 

  



 Lena Ytterberg, Ordförande        Linnea Karlsson, Protokollförare 

 _______________________ __________________________ 

 Malin Rosén, Justerare                 

            

 _______________________ 

       

           

          


