
SJÖBO BRUKSHUNDSKLUBB
Protokoll fört vid styrelsemöte

Datum 2015-03-09
Plats Klubbstugan  i Anklam

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Jeanett hälsade alla välkomna

§ 2 Närvarande
Jeanett Gerdin
Jessica Alenius
Inger Hörnfeldt
Elisabeth Olsson
Lars Fredriksson
Siw Andersson
Birgitta Söderström
Eva Signal
Eva Lenneke
Anmält förhinder
Kerstin Nordbeck

§ 3 Val av justerare
Elisabeth valdes att justera protokollet

§ 4 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 5 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes

§ 6 Datum för gruppernas medverkan på styrelsemötena 
13 april
  8 juni
  7 september
  2 november 

§ 7 Ekonomi
Kerstin hade inte möjlighet att närvara.
Jeanett informerade om att vissa räkningar inte var betalda. Jeanett kommer 
att ta kontakt med Bengt för att reda ut detta. 
I övrigt har inga större förändringar skett vad det gäller ekonomin.



§ 8 Arvode till figuranter
Idag betalar vi arvode endast till ”inhyrda” figuranter, testledare, 
mentalbeskrivare och mentaldomare vid MH och MT.
Styrelsen är enig i att arvode skall även skall betalas ut till klubbens egna 
figuranter, testledare, mentalbeskrivare och mentaldomare vid MH o MT, 
enligt de av SBK fastställda arvode.
Beslut
att Sjöbo Brukshundsklubb även till klubbens egna 
figuranter, testledare, mentalbeskrivare och mentaldomare vid MH och 
MT, betalar enligt det av SBK fastställda arvode.

§ 9 Larmlista
Nya namn till larmlistan
Birgitta Söderström
Maria Persson
Eva Signal
Lars Fredriksson
Torsten Eriksson finns kvar från den gamla listan och det är osäkert om han 
vill stå kvar. Jeanett tar kontakt med Torsten och kollar av.

§ 10 Trivselregler
Jessica har kommit in med ett förslag till Trivselregler. Se bilaga 1.
Beslut
att anta Jessicas förslag till Trivselregler.

Jessica ansvarar för att Trivselreglerna presenteras på 
nästa medlemsmöte och sätts upp inne i klubbstugan samt på 
anslagstavlan ute på stugan, och att de läggs upp på hemsidan.

§ 11 Hjärt och Lungräddning
Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte.

§ 12 Svenska Djurapoteket
Jeanett undersöker möjligheten att ta hit dem.
Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte.

§ 13 Styrelsebeslut tagna via telefon/mail
En medlem i vår klubb tävlar med draghund. Hon vill gärna tävla för vår 
klubb men då vi inte är medlemmar  i Svenska Draghundsklubben går detta 
inte. Ett medlemskap kostar 500 kr första året för att därefter kosta 1.000 kr/
år.



Beslut
att Sjöbo Brukshundsklubb ansöker om medlemskap i Svenska 
Draghundsklubben.

§ 14 Uppföljning av tidigare fattade beslut
a) Informationsskylt
Maria Persson har uppdraget att se till att skylten blir tryckt. Elisabeth 
kommer att kontakta henne för att informera henne om texten som styrelsen 
antagit.
b) Tacksägelsefest
Festen som avser 2014 planeras till sommaren. Eva och Kerstin står för 
planeringen men vill gärna ha fler som hjälper till.

§ 15 Inkomna skrivelser
Inbjudan till möte med D-HUG 2015-03-25. Inbjudan har vidarebefordrats till 
Claes och utbildningsgruppen.

§ 16 Föryngring på klubben - hur kan vi aktivt verka för detta?
Frågan diskuterades. Styrelsen funderar vidare.

§ 17 Övriga frågor
Jeanett - Vem tar posten? Bengt har tidigare tagit den. 
Birgitta är villig att ta över. 
Beslut
att Birgitta Söderström ansvarar för att klubbens post hämtas.

Jeanett 
- Firmatecknare! Idag är det ordförande och kassör som är firmatecknare 
men i händelse av att Jeanett blir sjuk bör även vice ordförande vara 
firmatecknare.
Beslut
att utse vice ordförande Jessica Alenius till firmatecknare.

- Söndagsgruppen spår. Susanne Modig och Jörgen har tagit på sig att stå 
som ledare för gruppen.
- Distriktsrepresentant. Claes och Rolf representerar oss idag, men det 
behövs ytterligare en person. Frågan skall läggas ut på hemsidan. Jessica 
tar upp det med Claes.
- Städdag. Styrelsen har planerat städdagen. Inger pratar med köksgruppen.
  Teddy kommer att spika en dag då han tillsammans med några andra tar 

   itu med belysningen och trädkapning.



Inger
- Skotträning. Förfrågan från en av spårgrupperna om att utöka skotträning 
  ytterligare 2 dagar (förutom måndagar). Skotträningen ligger nere 
  vintermånaderna, men tävlingarna har redan börjat. Styrelsen anser att det 
  räcker med måndagar, men inser också att träningen behövs redan nu.
Beslut
att bevilja skotträning onsdagar dagtid fram till den 30 mars (då 
skotträningen åter kommer igång på måndagar) under förutsättning att man i 
gruppen utser en ansvarig som informerar styrelsen och polisen om en fast 
tid.
Den ansvarige ska också se till att den fasta tiden kommer upp på hemsidan.

Jessica
- Föreläsning. Jessica vill slå ett slag för 3 föreläsningar under rubriken ”Vet 
  du vad du har i kopplet.” 
  Begrip din hund och låt hunden begripa dig ”Sverre Sjölander” 17/3
  Hundutbildning -Teorier och trender. Men få sanningar! ”Åsa Ahlbom” 8/4
  Lydnadsträning är inte bara vad du tror ”Anders Hallgren” 6/5
  Samtliga i Vellinge. Läs mer på anslagstavlan!
- Skylt att sätta på klubbstugan med vår logga. Elisabeth forskar vidare.

Bilaga: Trivselregler

Vid protokollet Ordförande Justerare

Inger Hörnfeldt Jeanett Gerdin Elisabeth Olsson


