
 
SJÖBO BRUKSHUNDSKLUBB  

Protokoll fört vid styrelsemöte  

Datum 2014-12-01  

Plats Klubbstugan Anklam  

 

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

 

§ 2 Närvarande  
Jeanett Gerdin  

Jessica Alenius  

Ingemo Svensson 

Bengt Christensson 

Claes Von Gegerfelt 

Ruby Rydén 

Erica Gerdin 

Frånvarande  
Marie Jönsson  

Inger Hörnfeldt 

Elisabeth Olsson 

Rolf Olsson 

Lars Fredriksson 

Johanna Johansson 

 

§ 3 Val av justerare  
Bengt Christensson 

Jessica Alenius 

 

§ 4 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.  

 

§ 5 Föregående mötesprotokoll  
Föregående mötesprotokoll godkändes.  

 

§ 6 Grupperna informerar 

Valberedningen- Ingemo informerade and hedersmedlem, frågan bör lyftas på ett medlemsmöte. 

Marie Jönsson, Bengt Christensson, Rolf Olsson, Johanna Johansson och Maria Persson avgår 

från styrelsen.  

Stug- Garaget till traktorn är snart klart. Ev. ska det dras in el till en lampa i garaget.  

Info/IT- Hemsidan har bytt från sosk domän och ligger nu på sjobobk domän. 

Utbildning- Genomgång av kursutbudet. Viktigt att närvarolister lämnas in för att vi ska få våra 

pengar, glöm inte detta! 

Tävling- Det har genomförts två KM 5/10 i lydnad och 16/11 i bruks. Diskussion kring 

barometern.  

Mental- Skåp ska sättas upp där mentalgruppen kan låsa in sitt material. MH och MT ligger för 

2015 ligger nu ute. 

 

Annandagsträffen- Teddy fixar tipsrundan, start kl 10.00, planering kring detta fortsätter.  

 

Terese Nilsson kommer ut och informerar oss den 2/2-15 kring vilka bidrag det finns för oss att 

söka hos kommunen.  



 

 

 

 

§ 7 Hemsidan 

Besluts tog att alla avslutade kurser ska bort under aktuella kurser på hemsidan. 

 

§ 8 Ekonomi  

Bengt informerar att garaget nu är betalt och att vi nu har 122000 kr  

 

§ 9 Årsmötet 

Årsmötet kommer att äga rum den 23/2 kl. 19.00. Information ang. årsmötet kommer att 

färdigställas och skickas efter styrelsemötet den 12/1-15 

 

§ 10 Musfällor 

Husgruppen har satt upp musfällor. 

 

§ 11 Facebook 

Styrelsen för inte diskussioner på sidan. Vid frågor på sidan så svarar vi privat till den person som 

frågar. Vet vi inte svaret så bekräfta att vi sett frågan och be om att få återkomma.  

 

§ 12 Medlemsmöte 2015 

Medlemsmöte planeras den 12/1-15 

 

§ 13 Föreläsning 

Föreläsning torsdagen den 19/3-15 

Hundens språk och signaler- Föreläsare Jessica Alenius 

 

§ 14 Genomgång av inkomna skrivelser 

Genomgång av inkomna skrivelser, går vidare som punkter till nästa styrelsemöte. Vi kom 

överens om att Jeanett skulle kolla om Jaktlaget kan tänka sig att sätta upp skyltar när de har jakt 

runt omkring klubben. Maria skulle kolla upp var och till vilket pris som man kan få skyltar att 

sätta upp angående vem som äger rätt att träna på klubben. Diskuterade också att ta upp frågan 

angående snöslunga till klubben på ett medlemsmöte (årsmötet), då detta rör sig om en stor 

investering och alla medlemmar bör får vara med och besluta. 

 

§ 15 Mötet avslutas  
Ordförande avslutade mötet.  

 

Vid protokollet: Maria Persson 

Mötesordförande: Jeanett Gerdin 

 

Justerare: Jessica Alenius 

 

Justerare: Bengt Christensson 

 

 


