
SJÖBO BRUKSHUNDSKLUBB

Styrelsemöte
Datum 2015-11-02
Plats :  Klubbstugan Anklam

§1 Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet.

§2 Närvarande
Styrelsen
Ordförande Jeanett Gerdin
Vice ordförande Jessica Alenius
Sekreterare Inger Hörnfeldt
Ledamot Elisabeth Olsson
Ledamot Lars Fredriksson
Ledamot Siw Andersson
Suppleant Eva Signal
Suppleant Eva Lenneke

Grupperna
Frivillig Lars ”Teddy” Fredriksson
Mark Ruby Rydén
Mental Björn Olsson
Rallylydnad Marie Österberg och Annelie Carlsson
Tävling Ruby Rydén
Utbildning  Gunvor Jönsson

Anmält frånvaro
Info/IT Claes von Gegerfelt
Köket Ingrid Nord
Skydd Sanna Wendel
Kassör Kerstin Nordbeck
Suppleant Birgitta Söderström
Stug Sven-Ingvar Olsson

§3 Val av justerare
Att justera protokollet valdes Elisabeth Olsson

§4 Godkännande av dagordning
Godkändes

§5 Rapport/Grupper
Tjänstehund 
Teddy informerar: En tjänstehundsutbildning är i gång.
SBK-bevakning kommer till hösten 2016, vi söker mark.
Rallylydnad 
Marie och Annelie informerar: Vi har haft ett KM. Vi har lagt in en ansökan om att ha 
en tävling i maj 2016, men har ännu inte fått den beviljad.
Simrishamn bjuder in till träning i ridhus - kostnad mellan 20 - 30 kr/ 
träningstillfälle och ekipage. Vidare info kommer att läggas upp på FB och på 



hemsidan. Annelie kontaktar Claes om att lägga upp den på hemsidan. 
Vi deltog på Rallycupen som gick i september, där vi tog en tredje plats.

Utbildning
Gunvor informerar: Vi kommer att ha ett Instruktörsmöte den 16 november.
Jessica kommer att skicka listan, med vilka  avtalsinstruktörer det finns i Skåne, till 
Gunvor.

Tävling: Ruby informerar: Vi hade endast 10 tävlande i Elitspårs-tävlingen den 5 
september, men i Lydnadstävlingen den 23 oktober hade vi 31 tävlande. Vi fick 
ställa in patrulltävlingen eftersom endast 2 hade anmält sig till den.  I januari 
kommer vi att kalla till en tävlings-sekreterarutbildning.

Mental: Björn informerar: Vi har ett MH kvar i år den 28 nov. Vi kommer att köpa in 
2 batterier till haren och 3 nya kamoflage-nät.
Den 29/11, vid examinationen, kommer det att förekomma skott på klubben. 
Vi önskar ha våra ”grejer” i gaveldelen i den vänstra gamla ”agility containern”. 
Den 9 april 2016 kommer vi att ordna ett uppfödar-MT för Ann Olsson.

Information från styrelsen till grupperna
Städning
Städningen av klubblokalen fungerar dåligt!
Hur ska vi få ordning på detta?
Förslag från Jeanett, 
Jeanett sätter upp en skylt på dörren och lägger upp det på FB med exempelvis 
”Tack för att du städade innan du gick” och skickar även ut en blänkare till 
grupperna.

Studiefrämjandet
Inger: Vi skulle kunna utnyttja möjligheten till bidrag från studiefrämjandet långt mer 
än vad vi gör idag. I dag skickar vi in ansökningar från våra kurser och fasta spår 
och lydnadsgrupper, men vi kan få bidrag så fort vi har regelbundna samman-
komster = studiecirklar. 
Förutsättning
1) att man är minst 3 personer vid varje tillfälle.
2) att man är närvarande minst en av de tre första tillfällena samt minst tre gånger.
3) att ledaren är med vid varje tillfälle, annars får man ha en vikarierande ledare, 
som då måste vara på plats istället för den ordinarie ledaren. 
4) att man för en närvaro-lista, som skrivs under av såväl ledaren som den 
vikarierande ledare. 
5) att närvarolistan skickas in så snart ”studiecirkeln” avslutas.
Obs! närvarolistan som skickas in ska vara i original!

Man kan kontakta Sanna Grewell på studiefrämjandet 
(sanna.grewell@studieframjandet.se) och be henne skicka 
startlistor som man fyller i med deltagarnas namn, personnr etc, när hon fått 
dessa så skickar hon er närvarolistor.

Avboka inställda aktiviteter
Informera Claes så snart någon aktivitet ställs in så att han kan ta bort det från 
hemsidan.

mailto:sanna.grewell@studieframjandet.se


Mögel/Hall
Det regnar in i hallen och det luktar mögel.

§6 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§7 Inkomna skrivelser
Mail från medlem som önskar en agility-grupp och tillgång till hindren. Jessica 
kommer att kontakta hen.

Från Claes: Den 30 jan 2016 planerar Distriktets Mentalgrupp en 
Testledar-träff. Claes undrar om de får låna testmaterial och klubblokal. 
Eftersom det är en heldag skulle man gärna vilja ha morgonfika och lunch.

Beslut
att godkänna utlåning av testmaterial till Distriktets Mentalgrupps Testledar-träff den 
30 jan under förutsättning att materialet återlämnas i samma skick som vid 
utlåningen och att Claes ansvarar för detta.
att godkänna utlåning av klubbstugan under förutsättning att den städas efter 
användning.

Vad det gäller morgonfika och lunch får detta tas av Claes med köksgruppen.

- Påminnelse ”Anläggnings- och lokalstöd”
Är inskickat av Torsten.

-Studiefrämjandet ”Föreningens ekonomi” distansutbildning.
Är utskickat till Kerstin.

- Förfrågan från medlem ”lydnadskurs”?
Är vidarebefordrad till Gunvor.

- SBK - blankett ”Ansökan om officiell utställning”
Eva Lenneke tar det med Ruby.

- Johan Gullberg, Utbildningserbjudande specialsök.
Materialet överlämnas till Gunvor av Jessica.

 ”Verksamhetsberättelse för 2015 och verksamhetsplan o budget för 
2016. Claes har sammanställt och skickat in dessa för Info/IT-gruppen.

§8 Ekonomi
Jeanett informerade om det ekonomiska läget. Vi har idag 200.341kr.

§9 Väg
Teddy: Vägen behöver göras vid nu innan vintern, och även till våren.
Beslut
att bevilja kostnad till vägmaterial med 5.500kr inkl moms.

§10 Styrelsebeslut tagna via mail
Inga



§11 Styrelsebeslut tagna via telefon
Inga

§12 Övriga frågor
Kostnadsförslag på ett anmälningsprogram
Eva Lenneke har inhämtat kostnadsförslag från Sydskånska Kennelklubben för 
anmälningsprogram gällande utställningar. Eva kommer att lämna över förslaget till 
utställningsgruppen för diskussion. 
”Att göra lista”
Cleas har lämnat in ”att göra lista” för översyn. Styrelsen har uppdaterat listan. Eva 
överlämnar den  till Claes.

§13 Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet Ordförande Justerare

Inger Hörnfeldt Jeanett Gerdin Elisabeth Olsson 

   


