
SJÖBO BRUKSHUNDKLUBB 

Protokoll fört vid styrelsemöte 

 

Datum 2015-09-07 

Plats Klubbstugan i Anklam 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande Jeanett hälsade alla välkomna 

§2 Närvarande 

Jeanett Gerdin 

Lars Fredriksson 

Elisabeth Olsson 

Siw Andersson 

Kerstin Nordbeck 

Eva Lenneke 

Eva Signal 

Ingrid Nord 

Claes von Gegerfelt 

Ruby Rydén 

Gunvor Jönsson 

Björn Olsson 

 

Anmält förhinder: 

Jessica Alenius 

Inger Hörnfelt 

Birgitta Söderström 

§3 Val av justerare 

Teddy valdes att justera protokollet 

§4 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes 

§5 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll godkändes 

§6 Rapport grupperna 

Tävling/Ruby: informerar lite om tävlingarna vi nyligen haft. På lydnadstävlingen den 3/10 

kommer en tjej som ska bli tävlingsledare att ta två av klasserna.  

Ruby berättar också att vi fått mycket tack och beröm för spårhjälpen på Bruks SM. De 

inblandade är inbjudna till en liten tillställning som tack för hjälpen.  



Tidigare år har Ruby hållit i KM i lydnad/bruks som brukar vara på hösten. Ruby har tidigare 

sagt att hon inte kommer hålla i det i år, utan någon annan får ta sig an det om det ska bli av. 

Så kan någon tänka sig att hålla i det, med stöd av Ruby, så vänligen kontakta Ruby så fort 

som möjligt.  

Frivillig/Teddy: Teddy har hört något om att det ska startas en bevakningskurs i höst. Men 

vet inte när eller var. 

IT/Claes: Claes ber grupperna titta igenom hemsidan för att se om det finns saker som ska 

ändras/tas bort. 

Hus/Claes: Claes informerar om att vi ska få hit en ställning för att fixa det sista på garaget 

och även taket på container. För att kunna köpa material till att laga taket på containern 

önskas det från stuggruppen 4000-5000 kr.  

Sammankallande för stuggruppen ska vara Sven-Ingvar.  

Beslut både om önskade pengar och om sammankallande tas upp under övrigt senare på 

styrelsemötet. 

Köket/Ingrid: Köksgruppen behöver fler folk!! Så om någon är intresserad så hör gärna av er! 

Speciellt nu under hösten behövs det hjälp! 

Ingrid informerar också att man märkt att det handlas lite av folk som besöker oss vid t.ex 

tävlingar. Många har med sig mackor och kaffe själv. Men det verkar överlag vara så på fler 

klubbar. 

Mental/Björn: Björn informerar om de MH/MT som är kvar under hösten. Även om nästa 

års kalender, där två MH fått flyttas pga annan tävling och pga att det krockade med jakten. 

Utbildning/Gunvor: Gunvor informerar att det startar en valpkurs och en allmänlydnadskurs 

nu i dagarna.  

Den 22/9 kommer det hållas en föreläsning för alla instruktörer.  

Det har kommit in förfrågan om att gå kurs på avbetalning. Detta tas upp för beslut under 

övrigt senare på styrelsemötet. 

§7 Inkomna skrivelser 

Åsa Brodd har inkommit med en skrivelse om att få ha ny föreläsning den 14/10. Denna 

föreläsning kommer vara öppen för alla och kosta 100 kr. 

Detta tas upp för beslut under övrigt senare på styrelsemötet. 

§8 Ekonomi 

Kerstin rapporterar att vi har ungefär 161 000 kr på banken. 

§9 Uthyrning 

Beslut togs i november 2014 om uthyrningsavgifter. Efter diskussion och utvärdering inom 

styrelsen har vi nu beslutat att det ska ändras lite i texten.  

Istället för företag så ska det nu stå Företag/Vinstdrivande syfte. 

 

 

 



Hyra av Sjöbo brukshundsklubbs stuga och planer  
 

Förutsättning för att hyra är att man är medlem i Sjöbo brukshundsklubb.  

All uthyrning av lektionssalar (tillgång till toaletter och kök ingår) och appellplaner sker i 

mån av plats och skall förankras hos styrelsen som fattar det slutliga beslutet om uthyrning.  

Vid större specialarrangemang kan andra priser förekomma, kontakta styrelsen för diskussion 

och prisuppgift.  

För bokning kontakta styrelsen.  
 
 

Hyra av Företag/Vinstdrivande syfte  Ideell förening/medlem  

Lektionssal - halv dag  500 kr  200 kr  

Lektionssal - hel dag  800 kr  300 kr  

Lektionssal + del av appellplan/dag  1000 kr  500 kr  

Lektionssal + del av appellplan/helg  2000 kr  1000 kr  

Enbart del av appellplan hel dag 800 kr  300 kr  

Enbart del av appellplan halv dag  500 kr  200 kr  

Uppställning av Husvagn/husbil/dygn  100 kr  50 kr  

 

 

Beslut tas av styrelsen på styrelsemöten, vilket innebär att styrelsen vill ha in en skrivelse på 

uthyrningen. Vid enstaka brådskande fall kan det tas beslut via telefon eller mail. 

§10 Skott måndagar/torsdagar 

Det har kommit in förfrågan om att flytta skotträningen från den öppna träningen på 

måndagar till torsdagar när många aktiva bruksfolk tränar. 

Beslut: Att sista måndagsskjutningen kommer vara den 21/9, eftersom det är månadstävling 

den 28/9 är det ingen skjutning då. Fr.o.m den 8/10 kommer det vara skotträning på 

torsdagar istället. Torsdagsgruppen ansvarar för detta. 

§11 Medlemsmöte 

Höstens medlemsmöte är den 9/11. Teddy och Elisabeth kollar upp om någon skulle kunna 

komma hit och hålla föreläsning. Eva L kollar upp med Emelie om de från draghundsgänget 

skulle kunna komma till vårens medlemsmöte. 

§12 Styrelsebeslut tagna via mail 

Schäferklubben i Stehag önskade hyra klubben och låna vår MH bana den 12/9 pga att de 

inte har tillgång till sin egen MH bana. Detta blev beviljat. Dock hade de få anmälda till MHt 

så de fick ställa in och behövde alltså inte hyra. 

§13 Styrelsebeslut tagna via telefon 

Inga beslut tagna via telefon 

§14 Övriga frågor 

*Det ska bokas en uppföljningsdag gällande utställningen. 

*Jeanett uppmanar styrelsen att tänka över om de vill sitta kvar nästa år. Hon kommer själv 

lämna sin ordförandepost. 



*Maria har fått info om skylten och beställt den. 

 

*Vid ett tillfälle när Kerstin hade kontakt med revisorn så hade frågan kommit hur vi betalt 

taggarna. Dessa är betalda när vi bytte låsen och sen betalar alla som vill ha en tag, en 

depositionsavgift på 100 kr. 

*Sammankallande i stuggruppen ska vara Sven-Ingvar Olsson. 

Beslut: Styrelsen beslutar att Sven-Ingvar Olsson blir sammankallande i stuggruppen. 

*Önskemål från stuggruppen om att material för ca 4000-5000 kr får köpas in för att laga 

taket på containern. 

Beslut: Styrelsen beslutar att stuggruppen får köpa material för ca 5000 kr för att laga 

containern. 

*Gällande förfrågan om att kunna avbetala kursavgift. 

Beslut: Styrelsen beslutar att man inte får gå kurs på avbetalning. Kursavgiften ska betalas 

innan kursen börjar. 

*Åsa Brodd vill hyra för föreläsning den 14/10 

Beslut: Styrelsen beslutar att Åsa Brodd får hyra klubben den 14/10. 

*Siw tar upp om att det är agilitytunnlar som försvunnit från klubben. Är det någon som 

lånat dem? 

§15 Mötet avslutas 

 

 

Vid protokollet Ordförande  Justerare 

 

 

 

Elisabeth Olsson Jeanett Gerdin Lars Fredriksson 

 

 

 


