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SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB
Protokoll från årsmöte Sydöstra Skånes Brukshundklubb 25 februari 2013.
1. Röstlängd fastställdes, bil 1.
2. Claes von Gegerfelt valdes till ordförande att leda årsmötet.
3. Styrelsen anmälde Torsten Ericsson som sekreterare för årsmötet.
4. Lars (Teddy) Fredriksson och Hans Åke (Roy) Persson valdes till justerare tillika
rösträknare.
5. Inga inbjudna enligt § 7 mom 2 i stadgan. En icke medlem närvarande.
6. Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.
7. Dagordningen fastställdes.

8.
a. Klubbens verksamhetsberättelse över föregående år lästes upp och godkändes.
b. Kassören redovisade balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse.
9. Balans- och resultaträkningen godkändes.
10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2012.
11.
a. Verksamhetsplan och budget för 2013 lästes upp.
b. Medlemsavgiften är oförändrad om inte SBK centralt eller distriktet höjer, då måste
vi höja motsvarande eftersom 130 kronor även fortsättningsvis skall tillfalla klubben.
c. Inga andra ärenden eller motioner som kan ge konsekvenser för verksamhet eller
ekonomi fanns.
12. Punkterna 11 a, b och c godkändes.
13. Ulrika Jacobsson informerade om projektet med ny markbädd. Klubben har fått
30 000 kr från Sjöbo kommun i bidrag till kostnaderna. Klubben ska också söka
bidrag från Sparbanksstiftelsen. Lars (Teddy) Fredriksson åtog sig att hålla i
markbäddsfrågan. Ulrika efterlyste någon som vill ta över rollen som
sammankallande för stugkommittén samt någon som kan ta ansvar för projektet med
en carport till den nya traktorn.
Agilitysektorn kommer att anordna två stora tävlingar under året. Till de
arrangemangen behövs många funktionärer. Medlemmarna uppmanades att ställa
upp och hjälpa till. Tävlingarna betyder mycket för klubbens ekonomi.
I ett samarbete mellan Sydskånska Kennelklubben, SöSkBk och Sjöbo kommun
anordnas i vår två arrangemang, dels den 16 april på Flora – Konsten att köpa valp
och dels den 25 april, också på Flora – Alla hundars dag (Hunden i samhället). Till
dessa båda tillfällen kommer också behövas hjälp från medlemmarna.
14. Val av styrelse.
Ordförande Ulrika Jacobson, 1 år omval
Vice ordförande Marie Jönsson, 2 år nyval
Sekreterare Carina Lindström, 1 år kvar
Kassör Bengt Christensson, 2 år nyval
Ledamot Eva Lenneke, 1 år kvar
Ledamot Rolf Olsson, 2 år nyval
Ledamot Oliver Rasmusson, 1 år kvar
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Suppleant 1 Lars Fredriksson, 1 år kvar
Suppleant 2 Johanna Johansson, 2 år nyval
Suppleant 3 Maria Persson, 2 år nyval
15. Val av Revisorer
Susanne Tell, 1 år omval
Jenny Håkansson, 1 år omval
Suppleant Geornette Lindström, 1 år omval
16. Val av
a. Valberedning
Ingemo Svensson, 1 år sammankallande
Margareta Wertsberg, 1år kvar
Jeanett Gerdin, 2 år nyval
b. Representanter till distriktet,1 år
Claes von Gegerfelt
Stig Persson
Rolf Olsson
Lena Ytterberg
17 Årsmötet beslutade att justera punkterna 14, 15 och16 b, bil 2 samt 16 a
omedelbart.
18 Det fanns inte några förslag från klubbstyrelsen och inte några motioner.
Hans-Åke Roy lyfte fram en tanke om att byta klubbnamn till ett namn där Sjöbo
finns med. Det är många som inte vet var SöSkBk kommer ifrån. Det bedöms också
som en fördel i relationerna med kommunen om Sjöbo finns med i klubbnamnet.
Årsmötet tyckte att det var en intressant idé att byta namn och uppdrog åt styrelsen
att arbeta vidare med idén samt återkomma i frågan på ett medlemsmöte.
19. Inga handlingar till distriktsfullmäktige fanns.
20. Ordföranden Ulrika Jacobsson tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Efter mötet delades priser ut till tävlingsekipage i bruks, lydnad, agility och rallylydnad.
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