SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB
Lokalavdelning av Svenska Brukshundklubben
Styrelsemöte med Sydöstra Skånes BK
Datum
Plats
Närvarande
Ordförande
V ordförande
Sekreterare
Ledamot

Suppleant

Ej medd. frånvaro

2013‐01‐10
Klubbstugan Anklam

Ulrika Jacobsson
Torsten Eriksson
Carina Lindström
Eva Lenneke
Fredrik Albertz
Oliver Rasmusson
Agnetha Persson
Ingemo Svensson
Lars Fredriksson
Olof Eliasson

1§ Mötets öppnande
Ordförande Ulrika hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
2§ Val av justerare
Agnetha Persson och Ulrika Jacobsson
3§ Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
4§ Föregående mötesprotokoll
Godkändes och lades till handlingarna
5§ Info från studiefrämjandet
Representanter från studiefrämjandet var på mötet och informerade om sina tjänster till att
ta emot kursanmälningar och betalningar, styrelsen är positiv till det.
6§ Rapporter
Mark
För närvarande inga besked angående Björka
Stor tillgång till mark i Snogeholm
Övriga områden vi fått kontaktar vi Lena
Ska det vara spår‐ & sökkurser ska vi meddela Lena snarast
7§ Inkomna skrivelser
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Susunne Tell håller gratis kurs för blivande valpköpare
Susanne Tell har även lämnat förslag på föreläsare till medlemsmöte, Henrietta
Bonde/länsstyrelsen om djurskydd i allmännhet och hund i synnerhet, vad säger lagen o.s.v
Hans‐Åke har lämnat förslag på namnbyte till klubben, förslaget får tas upp till ytterliggare
diskussion på årsmötet
Klubben ska lämna in statistik på kurser och omsättningen i klubben til SBK
8§ Träningsvecka
Styrelsen beslutar att klubben är upptagen till en träningsvecka v. 30, den bygger på
gemensam träning utan instruktörer, alla hjälper alla och byter erfarenheter.
9§ Genomgång av årsmöteshandlingar
De kommer att kompletteras och läggas ut på hemsidan och vara tillgängliga på klubben
10§ Övriga frågor
Styrelsen beslutar att Sven‐Ingvar får köpa gamla traktorn
Träningsavgift till träningsgrupperna tas upp på årsmötet för diskussion
Oliver vill gå domarutbildningen, styrelsen beslutar att det är OK
Agilityn kommer att ordna en träningshelg för funktionärer som ställer upp och hjälper till på
tävlingar
Vid protokollet
Carina Lindström
Justeras

Agnetha Persson

Ulrika Jacobsson
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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.
Sekreterare

Ordförande

Torsten Ericsson

Claes von Gegerfelt

Justerare

Lars Fredriksson

Hans-Åke Roy

SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB
Lokalavdelning av Svenska Brukshundklubben

Styrelsemöte med Sydöstra Skånes BK
Datum
Plats
Närvarande
Ordförande
V ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Suppleant

Frånvaro

2013‐03‐05
Klubbstugan Anklam

Ulrika Jakobsson
Marie Jönsson
Carina Lindström
Bengt Christensson
Rolf Olsson
Oliver Rasmusson
Lars Fredriksson
Johanna Johansson
Maria Persson
Eva Lenneke

1§ Mötets öppnande
Ordförande Ulrika hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
2§ Val av justerare
Lars Fredriksson och Ulrika Jakobsson
3§ Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
4§ Föregående mötesprotokoll
Godkändes och lades till handlingarna
5§ Rapporter
Vi har fått bidrag av kommunen till markbädden med 30 000 kronor, arbetet ska vara
slutfört innan utbetalning
Vi har sökt bidrag från Färs & Frosta och Sparbanken Syd ‐ svar kommer i maj
Vi har sökt tillstånd av skogssällskapet för MH‐banan och fått det beviljat, inga
kostnader tillkommer på det
Maria Jönsson vill gå utbildning till A+ figurant, styrelsen beslutar att det är OK
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Utbildningen till tjänstehund kommer att ändras, det kommer att bli hårdare krav
Domänen www.sjobobk.se är vår
6§ Inkomna skrivelser
Annica Uddenäs är djurhomopat och ordförande i den ideela föreningen Friskare
Djur och har nu bjudit in oss till seminarium på Ecotopia Österlen i närheten av
Skåne Tranås i mitten av april, mer info finns på hemsidan www.friskaredjur.se
Remiss gällande deltävlingar för patrullhund
Styrelsen på SÖSK BK tycker att deltävlingarna ska vara kvar som tidigare
7§ Firmatecknare
Styrelsen beslutar att som firmatecknare står Ulrika Jakobsson och Bengt
Christensson var och en för sig
Styrelsemöten under 2013
2 april + sektorer
7 maj
11 juni + sektorer
13 augusti
10 september + sektorer
8 oktober
5 november + sektorer
3 december
14 januari 2014
8§ Styrelsebeslut tagna via mail
Klubben lånar ut sin MH‐utrustning till en sexa Skåne
Sanna Wendel hyr klubben 20‐21 april
Daniel Jonsgården ny sammakallande för HUG
Kostnaden för bokföringen är omförhandlad från 10 000 kr + moms till 6 000 kr +
moms
9§ Namnbyte
Maria Persson tar kontakt med SBK angående namnbyte vad som krävs för ett
namnbyte
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§10 Stugsektorn/carport
Ridtningarna till carporten ska vara framtagna till städdagen i vår
Styrelsen fortsätter leta efter sammankallande till stugsektorn
§11 Kontaktperson larmet
Lars Fredriksson står som första kontakt för larmet
§12 Bokskåpet
Marie Jönsson tar över ansvaret för bokskåpet efter Torsten
§13 Övriga frågor
Lars Fredriksson ordnar fram foton på tjänstehundar som ska sättas upp i
klubbstugan
Styrelsen beslutar att rallyn får köpa in ett vandringspris till KM
Lars Fredriksson har en ringvält på gång
Carina lämnar köket som sammankallande, Ingrid Nord tar över
Agilityn vill stå för köket själva vid sina tävlingar i år, de sköter även sina inköp till
köket och styrelsen beslutar att det är OK
Flaggstängerna behöver plockas ner, de är upprostade i fästena
Städdag 4 maj klockan 10.00
§14 Mötets avslutande
Ulrika tackar för visat intresse och avslutar mötet
Vid protokollet
Carina Lindström
Justeras

Lars Fredriksson

Ulrika Jakobsson
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Sydöstra Skånes Bk Styrelsemöte 2013040

Närvarande:
Ulrika Jacobsson
Marie Jönsson
Bengt Christensson
Rolf Olsson
Eva Lenneke
Maria Persson
Meddelat Frånvaro:
Lars Fredriksson
Carina Lindström
Liselott Lundgren
Sanna Wendel
Lena Ytterberg
Ej meddelat Frånvaro:
Oliver Rasmusson
Johanna Johansson

1.
2.
3.
4.
5.

Mötet öppnas och alla hälsas välkomna av ordförande Ulrika
Till justerare av dagens protokoll valdes Rolf Olsson
Dagordningen godkändes
Föregående mötesprotokoll godkändes
Rapporter från sektorerna:
Tävling‐sektorn:
Ruby berättar att tävlingen 23‐24 mars fick ställas in pga snö
Nästa tävling är Apell klass spår den 13 april, 12 anmälda
3 maj har vi lydnadstävling klass 1‐elit, all planering är klar.
Vandringspriserna har gått ut, nya behövs införskaffas till hösten
Tog även upp Gudmar Olssons Vp för Årets Bästa Brukshund som också gått ut. Ska nytt Vp
införskaffas? Ruby kollar upp vad som gäller för hans Vandrings pris.
Stug‐ sektorn:

Lars ska laga bakre dörren snarast samt byta låscylindrar på två dörrar i garaget enligt
tidigare styrelsebeslut
‐ Ska även införskaffa material som behövs så att det finns på plats till städdagen 4/5
‐ En ”Att Göra”‐ lista ska skrivas till ovan nämnda städdag
‐ Lars F har folk som kan serva vattenpumpen till ett bra pris och styrelsen bifaller detta då
det är stort behov av service.
‐ Lars F har hittat en ringvält till bra pris, skrotvärdet ca 4000kr‐styrelsen bifaller inköpet
av denna då den sparar klippaggregaten.
‐ Claes kan ordna ritning för carporten, kollar mått och kontaktar arkitekt.
Agilitykomitten:
Ingen rapport då ingen var närvarande
Rallylydnad:
Ny sammankallande behövs då Liselotte slutar i klubben. Ny sammankallande är på gång.
Mark‐sektorn:
Ännu ingen lista över när vi kan vara på Björka, kommer förhoppningsvis under veckan.
Nya lås har satts på Björkagrindarna‐måste kolla att vi har nyckel.
Mentalsektorn:
Har haft både MH och MT under mars månad, fungerade bra trots snö. Nu har vi giltigt
kontrakt med skogsällskapet och kan låta vissa stationer vara permanenta.
Info/It‐sektorn(Claes):
Hade med sig en ny championattavla för upphängning i stugan
Claes är numera sammankallande i distriktets INFO/Itsektor också.
Fler frivilliga behövs till att lägga in info på klubbens hemsida, inga förkunskaper behövs.
Diskussion om att endast ha kalender på hemsidan. Höra med köket om de vill ha kvar
kalendern på väggen.
Inga rapporter från Skydd, valberedning, utbildning eller kök
6. Inkomna skrivelser:
Ulrika har blivit kontaktad av Länsförsäkringar om vi kan bidra med
rallylydnadsekipage/agilityekipage till Länsförsäkringsdagarna som sker på Tosselilla under
Tosselilladagarna. Frågan skickades vidare till ansvariga för RL + Ag. Vi får ta reda på om
någon form av sponsring/ersättning till klubben är aktuell då evenemanget är under två
heldagar och kräver en del planering.

7.Övriga frågor:

Maria Persson har varit i kontakt med SBK ang. vårt namnbyte men har ej fått annat svar än att de
ska återkomma vilket de inte gjort än. Maria ringer upp dem under veckan så att vi kan komma igång
Förslag ang att lägga ut städdagar på träningsgrupperna. Stugan är inte i bästa skick och behöver
regelbunden omvårdnad i form av regelbundet städ. Vi diskuterar vidare om hur man bästa kan lägga
upp det för faktum är att det behövs!
Flaggstängerna är farliga och ska plockas ner senast på städdagen 4/5
Bengt K har ordnat med banken ‐ en del fungerar inte. Vi pratar om att endast ha en bank, Färs &
Frosta och avsluta Nordea då det inte finns någon anledning att ha två banker. Bengt ordnar med
detta.
‐Till städdagen ska en” Att Göra”‐ lista skrivas så att det är lätt att få en överblick när man kommer
om vad som ska göras. Hittills har vi kommit fram till att stugan behöver storstädas invändigt,
småsaker fixas, utemöbler oljas, välta flaggstängerna, byta lås i garaget samt ev kunna påbörja
carporten till traktorn.
Lars H införskaffar låscylindrar, olja, penslar
‐Förslag på datum för nästa medlemsmöte är 26/8 ev inbjuds en föreläsare.
‐16/4 är det föreläsning på Flora av Susanne Thell som pratar om ” Konsten att köpa valp” då även
Ulrika J, Lena Y, Ylva W + någon instruktör är på plats
25/4 då Susanne Thell föreläser om Konsten att vara en bra hundägare i Sjöbo Kommun då Ulrika J,
Lena Y, Ylva W samt instruktörer är på plats

8 Mötet avslutas

Vid pennan Marie Jönsson

SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB
Lokalavdelning av Svenska Brukshundklubben
Styrelsemöte med Sydöstra Skånes BK
Datum

2013‐05‐06

Plats

Klubbstugan Anklam

Närvarande
Ordförande
V ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot

Suppleant
Medd frånvaro

Ulrika Jakobsson
Carina Lindström
Bengt Christensson
Eva Lenneke
Rolf Olsson
Oliver Rasmusson
Johanna Johansson
Marie Jönsson
Lars Fredriksson
Maria Persson

1§ Mötets öppnande
Ulrika hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
2§ Val av justerare
Eva Lenneke och Ulrika Jakobsson
3§ Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
4§ Föregående mötesprotokoll
Godkändes och lades till handlingarna
5§ Rapporter
Bra uppslutning på städdagen
Bygglovet beviljat för markbädden
Henrietta Bonde kommer och informerar om djurskyddsregler på medlemsmötet 26
augusti klockan 18.30
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6§ Inkomna skrivelser
Skåne ska arrangera SM 2015 i bruks och Ipo, ordförande i SBK Malmö har skickat en
förfrågan om hjälp vid arrangemanget. Alla som vill hjälpa till kan ta kontakt med
ordförande i SBK Malmö.
7§ Missing people
En medlem i klubben har lämnat förslag på om vi ska gå med i missing people, vi tar
upp det på medlemsmötet i augusti. Man behöver en aktiv kontaktperson som kan
hålla i det.
8§ Namnbyte
Vi ska ta kontakt med distriktet först angående namnbytet, sen skickas ansökan till
förbundsstyrelsen. Vi undersöker frågan vidare
9§ Uppdatera att göra‐listan
Den ligger uppdaterad på hemsidan
10§ Övriga frågor
Styrelsen beslutar att campingavgiften för medlemmar är 50kr/dygn och för icke
medlemmar 100 kr/dygn
11§ Mötets avslutande
Ulrika tackade för visat intresse och avslutade mötet
Vid protokollet
Justeras

Carina Lindström
Eva Lenneke
Ulrika Jakobsson
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SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB
Lokalavdelning av Svenska Brukshundklubben

Styrelsemöte med Sydöstra Skånes BK
Datum
Plats

2013‐06‐11
Klubbstugan Anklam

Närvarande
Ordförande
V ordförande
Kassör
Ledamot
Suppleant

Ulrika Jakobsson
Marie Jönsson
Bengt Christensson
Rolf Olsson
Lars Fredriksson
Ruby Rydén
Claes Gegerfelt
Jessica och Erica

Frånvaro
Eva Lenneke, Carina Lindström, Sanna Wendel, Liselotte Lundgren, Lena
Ytterberg, Oliver Rasmusson
Ej meddelad frånvaro Johanna Johansson och Maria Persson

1§ Mötets öppnande
Ordförande Ulrika hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
2§ Val av justerare
Marie Jönsson
3§ Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
4§ Föregående mötesprotokoll
Godkändes och lades till handlingarna
5§ Rapporter
Egna medel. Innestående kontor 165.439:‐ Företagskonto 2005:‐ Placerkonto 37.484:‐

Lägre/Högre spår fick ställas in pga snö.
Lydnadstävling 3/5 gick bra med 40 startande..
Appell 13/4 med 12 startande.
Vid distriktsmötet den 12/5 har följande noterats: Prishöjning till förbundet enligt följande, 1:sta
året 30:‐, 2:dra året 10:‐ och 3:dje året 10:‐. Nu är även mondioring en gren inom SBK. Ny policy
gällande alkohol och droger finns på distriktets hemsida. Fredrik Sten kommer attt ha utbildning
under mentalveckan i Revinge. Mats Eriksson är ny skyddslicensutskrivare. Domarkonferens
äger rum den 17/8 på Revinge. Den 26/8 är det distriktsmöte och den 12/10 är det
ordförandekonferens. 9‐10/8 är den SM i patrullhund på Marma/Gävle.
Köket: Klubben står för fika korvgrillning vid sista kurstillfället på var genomförd kurs. Diskussion
gällande städschema mellan träningsgrupperna.
Mental: 2 st MH och 1 st MT har hitttills genomförts. Banan har röjts upp och materielen har
lagats. Komradio efterlyses att användas vid mentalproven. Klartecken att anförskaffa. Maria
Jönsson utbildar sig till A+ figge under mentalveckan. Extra MH önskas den 28/9 samt
Boxerklubben den 24/8 alt den 31/8. Jägarna kommer att tillfrågas innan beslut tages.
Mark: Lena Ytterberg har kontaktat Elisabeth Matsson gällande mark på väster i Sjöbo samt
Åsums industriområde. Jakttider finns på hemsidan. Bra dialog med jägarna betonas.
Utbildningsgruppen: Anmälningar har ej fungerat tillfredställande trots studiefrämjandet. Marie
Jönsson tar tillfälligt över som sammankallande efter Daniel Jonsgården. Claes och även Ulrika
är behjälpliga. Utskick om möte inför höstens kurser.

6§ Inkomna skrivelser
Projekt hundräddaren, att hjälpa hemlösa hundar från Polen. Styrelsen avböjer vänligt men
bestämt.
§7 Övriga frågor
Salta vägen vid större evenemang är önskemål från boende. Markbädd och carport är på gång.
Byggmaterial beställes när plintar är på plats och marken avvägd. Detta sker i samband med
markbädden när vi har den rätta utrustningen på plats. Försäkringen för traktor kontrolleras.

Nästa möte 13/8‐2013 Kl 19:00 i klubbstugan

§14 Mötets avslutande

Ulrika tackar för visat intresse och avslutar mötet
Vid protokollet
Lars Fredriksson
Justeras

Marie Jönsson

Ulrika Jakobsson

Sydöstra Skånes Brukshundklubb.
Medlemsmöte 26 augusti 2013.
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Ruby valdes till sekreterare.
Lena Jungvig och Torsten Eriksson valdes till justerare.
Kallelsens utskick godkändes.
Dagordningen godkändes.
Inkomna skrivelser:
Malmö anordnar IPO och Bruks SM 2015 och undrar om det finns intresserade funktionärer som
kan tänka sig att hjälpa till.
VOOV Malmö är en ideell förening som söker jourhem till hundar från utsatta personer.
Mer finns att läsa i senaste Hundsport.
Rapporter:
Kassören meddelade att det finns totalt ca 197.000 kronor.
1 valpkurs, 1 allmänlydnadskurs och 1 rallylydnadskurs startar.
Agilitytävlingen i oktober är inställd
Traktorn behöver ett hem i vinter. Hans-Åke tar hand om den.
Nya sammankallande behövs i agilitysektorn, utbildningssektorn, stugsektorn och mentalsektorn.
Vi har haft ett blixtnedslag i stugan så att både telefon och internet har slagits ut.
Inga övriga frågor fanns.
Ordförande tackade för visat intresse och hälsade Henriette Bonde från länsstyrelsen hjärtligt
välkommen.
Hon informerade om djurskyddsregler gällande hund.
Sekreterare:

Ruby Rydén

Jusretrare:

Lena Jungvig

Torsten Eriksson

SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDSKLUBB
Lokalavdelning av Svenska Brukshundklubben

Styrelsemöte med Sydöstra Skånes BK
Datum
Plats
Närvarande
Ordförande
V Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Supleant
Medd frånvaro

2013‐08‐13
Klubbstugan i Anklam

Ulrika Jacobsson
Marie Jönsson
Bengt Christensson
Carina Lindström
Rolf Olsson
Oliver Rasmusson
Lars Fredriksson
Maria Persson
Johanna Johansson
Eva Lenneke

1§ Mötets öppnande
Ordförande Ulrika hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

2§ Val av justerare
Maria Persson och Ulrika Jacobsson
3§ Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
4§ Föregående mötesprotokoll
Godkändes och lades till handlingarna
5§ Inkomna skrivelser
Inga
6§ Rapporter
Rallylydnaden
Liselott Lundgren sitter som sammankallande till årsmötet 2014 då hon avgår
Mental
1

Jessica Allenius avsäger sig uppgiften som sammankallande men sitter till årsmötet
2014
Stugan
Distriktet ska hålla informationsmöte 27 augusti här i klubbstugan för tävlingsledare,
mer information finns på hemsidan.
Bevakning
Lars F startar skarp bevakningskurs 17 augusti. Bodil Gustavsson och Marie Björk är
behjälpliga.
Funktionskontroll ska göras av 6‐8 stycken hundar.
Ekonomi
Vi har ca 190 000 kronor
Agility
Har sökt pengar av Färs & Frosta stiftelsen till hinder, vi har fått 25 000 kronor
7§ Städdag
Lördagen den 19 oktober klockan 10.00
8§ Övriga frågor
Agilitytävlingen gick bra, den var mycket uppskattad av de tävlande
Agilitytävlingen i oktober ställs in på grund av funktionärsbrist
Oliver avsäger sig uppgiften som sammankallande men sitter till årsmötet 2014
Spårgruppen på söndagarna saknar en sammankallande, Marie undersöker om
någon kan ta ansvar för den
Intresset för bygget till traktorn var mycket lågt, styrelsen beslutar att vi hyr in
traktorn under vintern, Maria undersöker det.
9§ Mötets avslutande
Ulrika tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat
Vid protokollet
Carina Lindström
Justeras

Maria Persson

Ulrika Jakobsson
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SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB
Lokalavdelning av Svenska Brukshundklubb
Styrlesemöte med Sydöstra Skånes BK
Datum
Plats

2013‐09‐10
Klubbstugan i Anklam

Närvarande
Ordförande
V Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Suppleant
Grupper

Ulrika Jakobsson
Carina Lindström
Bengt Christensson
Rolf Olsson
Johanna Johansson
Maria Persson
Claes von Gegerfelt
Ruby Rydén

Frånvarande

Marie Jönsson
Eva Lenneke
Oliver Rasmusson
Lars Fredriksson
Frånv. grupper Ingrid Nord
Lena Ytterberg
Jessica Allenius
Sanna Wendel
Lars Hörnfeldt
Liselott Lundgren

1§ Mötets öppnande
Ulrika hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
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2§ Val av justerare
Johanna Johansson och Ulrika Jakobsson
3§ Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
4§ Föregående mötesprotokoll
Godkändes och lades till handlingarna
5§ Förtydligande av regler för KM
Styrelsen beslutar att alla kan tävla KM men klubbmästartiteln kan endast gå till medlem som tävlar för
klubben
Det är officiela regler som gälley
6§ Rapporter
Tävling
Elitspår 7‐8 september, 24 anmälda totalt
Fyra återbud på lördagen, sju kvar till lydnaden
Ett återbud till söndagen, fyra kvar till lydnaden
Tävlingen flöt på bra
Lydnadstävling 29 september
I dagsläget ca 30 anmälda
Två domare, Carina Bartell och Anna Jansson
Alla tävlingar klubben har 2014 ligger ute på SBK Tävling
Utbildning
En valpkurs med Sanna Wendel avslutad
En valpkurs med Jeanette Gerdin
En allmänlydnad med Claes Svensson
En allmänlydnad med Margaretha Wertsberg
En tävlingslydnad med Hans‐Åke Persson
En rallykurs med Marie Österberg och Annelie Karlsson
Ekonomi
2

Företagskontot 42 582 kronor
Placerkonto 186 393 kronor
Totalt har klubben 228 975 kronor
Vi har en räkning på 40 000 kronor till markbädden
Agility
Johanna kontaktar Helle angående pengarna från Färs och Frosta stiftelsen till hindrena
Mark
Lena Ytterberg avsäger sig ansvaret som markansvarig
Ruby tar över efter Lena och har hjälp av Bodil
7§ Blixtnedslag i klubbstugan
Datorn helt utslagen
Vi provar med en bärbar dator till tävlingen den 29 september
8§ Inkomna skrivelser
Inga
9§ Övriga frågor
Inger von Gegerfelt önskar få rallykursen betald
Styrelsen beslutar att det är OK
10§ Mötets avslutande
Ulrika tackar för visat intresse och avslutar mötet
Vid protokollet
Carina Lindström
Justeras

Johanna Johansson

Ulrika Jakobsson
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SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB
Lokalavdelning av Svenska Brukshundklubben
Styrelsemöte med Sydöstra Skånes BK
Datum
2013-10-08
Plats
Klubbstugan i Anklam
Ordförande Ulrika Jacobsson
V Ordförande
Sekreterare Maria Persson
Kassör
Bengt Christensson
Ledamot
Rolf Olsson
Oliver Rasmusson
Eva Lenneke
Suppleant Johanna Johansson
Lars Fredriksson
Fånvarande Marie Jönsson
Carina Lindström
1§ Mötets öppnande
Ulrika hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
2§ Val av justerare
Eva Lenneke
3§ Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
4§ Föregående mötesprotokoll
Godkändes och lades till handlingarna.
5§ Rapporter
Liselott Lundgren hoppar av sin post som sammankallande i rallylydnadssektorn.
Klubben har nu ingen som sköter rallylydnadsbarometern.
Rolf Olsson har närvarat på distriktsmöte och delar med sig av informationen.
-Resultat fån alla tävlingar på klubben ska arkiveras i pappersform. Ändringar som ska göras i
resultat går via SBK.
-Alla patullhundsinstruktörer ska vidareutbildas i en gemensam utbildning.
Ekonomi
Företagskontot 4 526,00 :Placerkontot 183 633,83 :-

Totalt har klubben 188 159,83 :Vi har en räkning på 73 000 :- till markbädden
Markbädden ska redovisas för kommun för utbetalning av bidrag på 30 000:-. Bengt
Christensson skickar in papper till kommunen.
Oliver Rasmusson informerar om agilityns funktionärsläger. Lägret är ett belöningsläger som
äger rum den 16-17/11 i Halmstad. På lägret kommer det finnas möjlighet att träna agility och
lydnad.
6§ Inkomna skrivelser
Ruby R, Margareta W, Jeanette G och Eva L vill gå en utbildning för att bli certifierade
utställningsarangörer. Styrelsen godkänner detta.
7§ Städdag
Lördagen den 19/10 kl. 10.00 är det städdag på klubben. Glöm inte detta alla medlemmar!
8§ Övriga frågor
Markbädden är nu klar.
Avtal för fosforfälla ska tecknas.
9§ Mötet avslutas
Ulrika tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Vid protokollet
Maria Persson
Justeras

Eva Lenneke

SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB
Lokalavdelning av Svenska Brukshundklubben

Styrelsemöte med Sydöstra Skånes BK
Datum
Plats
Närvarande
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot

2013‐11‐05
Klubbstugan Anklam

Ulrika Jakobsson
Bengt Christensson
Carina Lindström
Eva Lenneke
Rolf Olsson
Suppleant
Lars Fredriksson
Johanna Johansson
Maria Persson
Grupper
Ingrid Nord
Claes von Gegerfeldt
Medd frånvaro Marie Jönsson
Oliver Rasmusson
Jessica Allenius
Ruby Ryden
1§ Mötets öppnande
Ordförande Ulrika hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat
2§ Val av justerare
Lars Fredriksson och Ulrika Jakobsson
3§ Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
4§ Föregående mötesprotokoll
Godkändes och lades till handlingarna
5§ Rapporter
Utbildning
Det planeras en träningshelg för instruktörerna i mars/april
Instruktörsmöte ska hållas, datum kommer senare
Rallykursen, valpkursen och allmänlydnaden är genomförda och avslutade
Allmänlydnad och tävlingslydnad är påbörjade
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Utvärderingarna som inkommit från kurserna har varit positiva
Tävling
Lydnadstävlingen hade 45 starter, elitspåret hade 12 starter per dag
Agility
Agility har genomfört sitt KM
Oliver Rasmusson vann small med Storm och medium med Terry
Jenny Frid vann large med Katja
16‐17 november är det träningshelg för agility och lydnadsinstruktör för de som hälpte till på agilitytävlingen i maj
Köket
Behöver mer folk som hjälper till
Köket skriver ihop en lapp som kan lämnas ut till kursare till våren så vi får fler som hjälper till i köket
Fosforfälla till markbädden finns i köket under vasken
Insturktioner angående den finns på en lapp på insidan av skåpsdörren
Frivillig
DM i bevakning 3 november på Björka, 11 hundar deltog
Lars kurs har kommit halvvägs
Dator/info
Ruby's dator som tillhör tävling finns på seketeriatet
Susanne Carlbom har tagit över agilityns laptop
Ekonomi
Det finns 108 879 kr i kassan
6§ Årsmöte och årsmöteshandlingar
Verksamhetsbudget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelser ska skickas in via mail senast 16 december
Budgeten ska till Bengt, kassören, övriga handlingar till Carina
Årsmöte 24 februari 2014 klockan 19.00
7§ Annandagsträffen
Ulrika ordnar frågor till tipsrunda
Eva Lenneke ordnar annandagsträffen och delegerar ut vissa sysslor
Välmött i stugan klockan 10.00
8§ Inkomna skrivelser
Inga
9§ Övriga frågor
Traktorn ska vinterförvaras hos Hans‐Åke
Anders Lasson fixar det
10§ Mötets avslutande
Ulrika tackar för visat intresse och avslutar mötet
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Vid protokollet
Justerare

Carina Lindström
Lars Fredriksson

Ulrika Jakobsson

3

SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB
Lokalavdelning av Svenska Brukshundklubben
Styrelsemöte med Sydöstra Skånes BK

Datum

2013-12-03

Plats

Klubbstugan i Anklam

Närvarande
Ordförande
V. ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Suppleang

Ulrika Jacobsson
Bengt Christensson
Carina Lindström
Rolf Olsson
Lars Fredriksson
Johanna Johansson

Meddelad frånvaro
Marie Jönsson
Eva Lenneke
Maria Persson
Oliver Rasmusson
1§ Mötets öppnande
Ordförande, Ulrika, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2§ Val av justerare
Bengt Christensson och Ulrika Jacobsson
3§ Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
4§ Föregående mötesprotokoll
Godkändes och lades till handläggarna.
5§ Rapporter
Kök
Våffeldagen var uppskattad.
Agility
Uppskattningshelgen i Halmstad har varit. Agilitygänget var supernöjda, i lydnadsgruppen var

det både ris och ros.
Oliver köper in hinder för pengarna vi fått utav sparbanksstiftelsen.
Ekonomi
Sjöbo kommun har betalat ut bidraget på 30 000 kr.
I kassan finns 92 618 kr.
Frivillig
Åtta hundar är funktionstestade.
6§ Inkomna skrivelser
Bollerup kommer att starta hundutbildning från hösten 2014.
Bengt Christensson går på informationsmötet på Flora-biografen angående nya kommunala
föreningsstödet.
7§ Övriga frågor
8§ Mötets avslutande
Ulrika tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet
Carina Lindström
Justeras

Bengt Christensson

Ulrika Jacobsson

