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SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB 
Lokalavdelning av Svenska Brukshundklubben 

Styrelsemöte  

Datum 2011-11-17 
Plats Klubbstugan i Anklam 
Närvarande: 
Ordförande Margareta Wertsberg 
V ordförande Torsten Ericsson 
Ledamot Ulrika Jacobsson 
 Hans-Åke Persson 
Sektorer Claes von Gegerfelt, Ruby Rydén, Lena Ytterberg och Oliver Rasmusson. 
Meddelat 
frånvaro Eva Lenneke, Lars Fredriksson, Carina Lindström, Ingemo Svensson och Olof 
 Eliasson. 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden Margareta öppnade mötet och hälsade välkomna. 

§ 2 Val av justerare 
Ulrika Jacobsson utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

§ 3 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

§ 4 Föregående mötesprotokoll 
Lästes igenom, godkändes och lades till handlingarna. 

§ 5 Rapporter 

MH: Verksamheten har gått som planerat. Ett MH för uppfödare som skulle genomföras i nov 
har ställts in. 

Agility: En planerad tävling har flyttats till den 21-22 juli 2012. 

Tävling: Den sista tävlingen för året hölls i oktober. De som upplåter mark till klubben 
kommer som vanligt att få en liten present till jul. 

Utbildning: Under året har följande kurser hållits 
5  Valpkurser 
6  Allmänlydnadskurser 
1  Lydnadskurs 
3  Tävlingslydnadskurser 
2  Agilitykurser 
5  Rallylydnadskurser 
3  Klickerkurser 
1  Bevakningskurs 
1  Spårkurs 
1  Appellkurs 
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Sammanlagt har 28 kurser startat. Två av dessa, appellkursen och en klickerkurs går en bit 
in på nyåret. Lydnadskursen är ny för i år. Den är inriktad på momentinlärning som 
förberedelse till tävlingslydnadskursen. Likaså är appellkursen ny. Den syftar till att träna 
brukslydnad och specialmomenten till tävling i appellklassen. Sammanlagt har kurserna haft 
upp emot 200 deltagare. Ett jättestort tack till alla våra duktiga instruktörer som ställt upp och 
genomfört alla kurserna. 

Hemsidan: Claes uppmanar alla ansvariga att gå in på hemsidan och kolla upp de sidor som 
berör respektive verksamhet samt att lämna eventuella synpunkter till honom. 

Mark: Lena Ytterberg informera om de markmöten som har varit under hösten. 

Valberedning: Valberedningen är nu i gång med att ta fram förslag till representanter i 
styrelsen inför årsmötet i februari 2012. Valberedningen vill gärna få förslag på kandidater. 
Förslagen lämnas till Lena Ytterberg eller Malin Olofsson. 

§ 6 Barometern 
Styrelsen beslutade att fr o m 2012 ska följande gälla för våra olika barometrar: 

Årets nybörjare i bruks: Pris delas ut till bästa 1:a, 2:a och 3:a. Bästa resultat räknas från 
tävling under året i appellklass. Endast ett resultat räknas. Man kan bara bli årets nybörjare 
en gång med samma hund. 

Årets nybörjare i lydnad: Här delas också ut tre priser. Bästa resultat räknas från tävling 
under året i lydnadsklass 1. Endast ett resultat räknas. Man kan bara bli årets nybörjare en 
gång med samma hund. 

Årets nybörjare i rallylydnad: Tre priser delas ut. Bästa resultat räknas från tävling under året 
i nybörjarklass. Endast ett resultat räknas. Man kan bara bli årets nybörjare en gång med 
samma hund. 

För rallylydnadens barometer tillämpas koefficienten 10. Tre resultat i varje klass får räknas 
dock sammanlagt högst fem. 

Rallygruppen utser en ansvarig för barometern. 

Resultaten kan lämnas via hemsidan på samma sätt som för övriga barometrar. 

Övriga barometrar: Bruks lägre – elit, lydnadsklass 2 – elit och agility för dessa görs inte 
någon ändring. 

§ 7 Inventering 
Alla ansvariga ska redovisa sina inventarier som hinder, köksprylar, tunnlar, apporter etc till 
Olof senast den 15 dec 2011. 

§ 8 Förberedelse inför årsmötet 
Verksamhetsberättelse för 2011, Verksamhetsplan för 2012 och budget för 2012 ska 
redovisas till styrelsens sammanträde den 15 dec 2011. 
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§ 9 Inkomna skrivelser 
Lars (Teddy) Fredriksson har föreslagit att två av deltagarna i årets bevakningskurs vars 
hundar har blivit uttagna till FM-hundar ska få kursavgiften för bevakningskursen återbetald. 

Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till sammanträdet den 15 dec 2011. 

§ 10 Övriga frågor 
Ny traktor: Klubben har behov av att byta ut nuvarande traktor mot en ny - begagnad. 
Medlemsmötet den 14 nov beslutade att ge styrelsen klartecken för köpet upp till 50 000 kr. 
Bidrag har sökts från Sjöbo kommun där frågan om investeringsbidrag till föreningar tas upp 
till beslut efter årsskiftet. Bidrag har också sökts från Sparbanksstiftelsen. 

Uppbindningsplatser: Styrelsen beslutade den 16 juni 2011 § 11 att ordna med 
uppbindningsplatser vid appellplan. Stugsektorn har i uppdrag att ordna 
uppbindningsplatserna. 

Gästboken: Oliver föreslår att gästboken på hemsidan delas upp så det blir en grattisbok/-
sida. Claes testar ett sådant upplägg. 

§ 11Mötets avslutande 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

Vid protokollet 

 

…………………………………… 
Torsten Ericsson 

 

Justeras 

 

………………………………….                                 ………………………………… 
Margareta Wertsberg         Ulrika Jacobsson            
  


