
 SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB 
   Lokalavdelning av Svenska Brukshundklubben 
 
 Styrelsemöte med Sydöstra Skånes BK 
 
 
Datum 2012-01-12 
 
Plats  Klubbstugan i Anklam 
 
Närvarande 
 
Ordförande Margareta Wertsberg 
V ordförande Torsten Eriksson 
Kassör Olof Eliasson 
Sekreterare Carina Lindström 
Ledamot Hans-Åke Persson 
 Ulrika Jacobsson 
Suppleant Fredrik Albertz 
 
Sektorer Ruby Ryden 
 Lena Ytterberg 
 Oliver Rasmusson 
 Lars-Erik Hörnfeldt 
Valberedningen Malin Olofsson 
 Lena Ytterberg 
Meddelad frånvaro Ingemo Svensson 
 Eva Lenneke 
 Lars Fredriksson 
 Claes von Gegerfelt 
 
1§ Mötets öppnande 
Margareta hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 
 
2§ Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes 
 
3§ Föregående mötesprotokoll 
Lästes igenom godkändes och lades till handlingarna 
 
4§ Val av justerare 
Torsten Eriksson och Margareta Wertsberg 
 
5§ Rapporter 
 
Agility 



Har haft möte 11 januari 
Planerar ungdomsläger 16-18 juli 
Tävling 21-22 juli 
Madde lånar hinder till sin uppvisning för cancersjuka barn 
 
Utbildning 
Många står på bevakningskö för att gå kurs 
Jeanette Gerdin är intresserad av att gå kurs till allmänlydnadsinstruktör 
 
Mark 
Vi har möjlighet att vara på Björka lista med tider och datum är utskickad till berörda 
 
Tävling 
Tävlingsledarmöte 11 februari 
Tävlingssekreterar träff på Revinge 12 februari kl 830 
 
Stug 
Lars-Erik tar tag i renoveringen av garaget nu i vår 
 
6§ Inkomna skrivelser 
 
7§ Hyra klubbstuga/appellplan 
Lägret vill hyra stuga och plan vecka 30 
Styrelsen beslutar att det är ok 
 
8§ Årsmötet 
Genomgång av alla handlingar till årsmötet  
Det läggs ut på hemsidan 
Valberedningen informerade om förslag till ny styrelse 
Det läggs ut på hemsidan 
 
9§ Övriga frågor 
Barometern diskuterades 
Tävlingsförarkommiten får i uppdrag att ta fram 2 förslag till lydnads och bruks 
barometern det tas upp första styrelsemötet efter årsmötet 
 
Oliver behöver en maillista till medlemmarna Olof fixar det 
 
Agility tycker det är svårt att få behålla sina medlemmar  
 
Oliver vill att vi kommer på ett sätt att få våra instruktörer att hålla kurs 
Diskussion om detta får vi ta till våren 
 
Oliver väckte frågan om uppskattning till instruktörerna 
 
Ruby önskar få en uppsättning regelböcker av klubben 
Styrelsen beslutar att Ruby får böckerna 



 
Ruby beställer hem regelböcker till agility 
 
Regeländringar som är gjorda ser Ruby över skriver ut och kompletterar i regelböckerna 
 
Lena Ytterberg fick frågan om att vara PR / informationsansvarig kunde tänka sig det om 
Bodil Gustavsson tog över mark ansvaret Lena tar kontakt med Bodil 
 
Städdag på klubben 
Den 6 maj kl 1000 
 
10§ Mötets avslutande 
Margareta tackade för visat intresse och avslutade mötet 
 
Vid protokollet 
Carina Lindström 
 
Justeras Margareta Wertsberg  Torsten Eriksson 
 
 
 
 
 
  


