
 

 

SJÖBO BRUKSHUNDSKLUBB 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte 

  

Datum 2015-05-04 

 

Plats Klubbstugan i Anklam 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Jeanett hälsade alla välkomna 

 

§ 2 Närvarande 

Jeanett Gerdin 

Jessica Alenius 

Elisabeth Olsson 

Siw Andersson 

Eva Signal 

Eva Lenneke 

Birgitta Söderström 

Kerstin Nordbeck 

Anmält förhinder 

Lars Fredriksson 

Inger Hörnfeldt 

  

 

§ 3 Val av justerare 

 

 Jessica valdes att justera protokollet  

§ 4 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

 

§ 5 Föregående mötesprotokoll 

  

- Kerstin har ej informerat onsdagsgruppen om måndagarnas skott. 

- Kerstin vill ej vara ansvarig för skotten på måndagar. 

- Maria har kollat angående skylten och tagit fram ett pris/storlek. Vi önskar skylten större. 



 

 

Ska kolla upp nytt pris för det och även kolla med andra tryckerier, tex. Vollsjötryck. 

- Siw har kollat med Akademibokhandeln gällande skrivskydden. De har numera endast med 

klämmor. Jeanett meddelar Marie Ö detta och Marie Ö köper själv på annat ställe. 

 

§ 6 Ekonomi 

På klubbens konton finns idag ca 153 000 kr. 

 

§ 7 Hjärt- och Lungräddning 

Jessica har kollat flera ställen och priset ligger på ca 300-600 kr per person. 

Röda Korset släpper i senare i höst (finns ej datum angivet) gratiskurser för 

nästkommande år. 

Beslut: Att Jessica övervakar detta och ansöker om gratiskurs till nästa år. 

§ 8 Avtalsinstruktör 

Jessica informerar om SBK:s regler för att anlita avtalsinstruktör och för reglerna 

för att vara avtalsinstruktör. 

Jessica har pratat med Gunvor som skickar ut information till våra befintliga 

instruktörer för att se om det finns intresse att bli avtalsinstruktör. 

Utbildningsgruppen går vidare med detta och återkommer med förslag. 

Trots lite dyrare kurser blir de klubbar med avtalsinstruktörer i slutändan 

aktivare klubbar, med fler kurser och fler medlemmar. 

  

§ 9 Svenska Djurapoteket 

  

Trots upprepade försök att komma i kontakt med Svenska Djurapoteket för att boka eventuell 

föreläsning har de ej kunnat nås. 

Beslut: att vi lägger ner försöken att komma i kontakt med dem 

 

§ 10 Inkomna skrivelser 

- Thomas Undenius avsäger sig sina uppdrag i klubben, se bilaga. 

Mentalgruppen som lyft frågan med Thomas anser att man var överens vid diskussion med 

Thomas och känner sig kränkt av Thomas skrivelse.  

  Torsten Ericsson önskar att vi förlänger måndagarnas skotträning till mellan kl 18.00-19.00 

för att alla som vill träna platsliggning och budföring ska hinna med detta. Torsten erbjuder 

sig i så fall att ansvara för pistolen. 

Diskussion i styrelsen väkte frågorna; i Är inte 30 min fullt tillräckligt om man ser till att starta 

när det ska? Vad spelar det för roll om man kör en halv timme innan? Många har redan idag 

problem att hinna till kl 18.30, hur blir det då om det startar kl 18? Finns det ett behov? 

Beslut: Eva Lenneke kontaktar Torsten för att höra vad de tror om tiden. Eventuellt kan man 

kanske dela upp så tex. platsliggningen är kl 18 och budföringen 18.30 för att ej riskera att 

folk som inte hinner till kl 18 blir utan skott. 

Om skotträningen skall börja 18.00, avsäger sig Siw ansvaret för pistolhanteringen 

 - Inger von Gegerfelt/Köksgruppen önskar köpa ny grill. Två olika grillar visas som förslag. 

Beslut: Kerstin och Inger få bestämma vilken som är mest prisvärd till en summa av ca 2000 

kr. 



 

 

  

- Sanna Wendel vill låna en liten del av appelplanen/parkeringen för en exteriörbeskrivning 

den 26/4. 

Beslut: se § 11 

  

- Patrik Borgström vill hyra agilityplanen i juli. 

Beslut: Se § 11 

  

- Hans-Åke Roy önskar två stolpar som ligger på parkeringen i utbyte mot det klubben skulle 

betala honom för två kurser och hyra av lokal på Heidi-lägret. 

Beslut: Styrelsen beviljar Hans-Åke två stolpar i ersättning för hyra av lokal, el och kurs. 

  

§ 11 Styrelsebeslut tagna via mail/telefon 

- Sanna Wendel vill låna en liten del av appellplanen/parkeringen för en exteriörbeskrivning 

den 26/4. 

Beslut: Styrelsen godkänner detta 

  

- Patrik Borgström vill hyra agilityplanen i juli. 

Beslut: Styrelsen godkänner detta 

 

  

§ 12 Miljöbanan 

Vi behöver någon som kan ta över planeringen och vara drivande i frågan om att bygga 

miljöbanan. Elisabeth har vid ett flertal tillfällen efterlyst hjälp och intresse från folk men inte 

fått någon respons. Både Elisabeth och Jessica lägger för tillfället all sin tid på 

Mentalgruppen så det behövs någon annan som kan ta tag i miljöbanan. 

Beslut: Att efterlysa intresserade på hemsidan, på Facebooksidan och på medlemsmötet. 

Intresserade kan kontakta Elisabeth eller Jessica. 

 

§ 13 Valberedningen, utbildning 

Det finns en kvällskurs för valberedningen. 

Beslut: Jeanett kontaktar sammankallande Ingemo i valberedningen angående detta. 

  

I stadgarna står det att det ska finnas tre stycken i valberedningen och att dessa endast kan 

väljas på årsmöte. Hur gör vi nu när Thomas Undenius avsagt sig sin post? 

Beslut: Elisabeth kontaktar SBK för att ta reda på hur vi går vidare med detta. 

  

  

§ 14 Arbetsfördelning inom styrelsen 

 Ordföranden uppmanar samtliga styrelsemedlemmar att vara delaktiga och hjälpas åt. 

Ordförande och kassör ska göra en pärm med avtal och försäkringar. 

  

§ 15 PM skott/ SBK 

 Det har kommit ut PM från SBK Skåne om att de är önskvärt att klubbar som har risk för 

skott från tex skjutbana ska upplysa om detta så tävlande vet det innan de anmäler till 

tävling. 

Beslut: Frågan bordläggs och tas upp till diskussion med grupperna på nästa styrelsemöte. 



 

 

  

  

§ 16 Speglar 

 Lasse ha köpt in nya gångjärn till speglarna och ser till så de blir lagade. 

  

  

§ 17 Övriga frågor 

 -Lamporna.  

Jeanette kollar datum med Teddy när de kan fixas. 

  

- Skott skylt 

Mentalgruppen fixar vid sitt nästa gruppmöte. 

  

- Saker som bestäms på styrelsemöten 

Någon behöver ta ansvar för att ha kontakten med Claes angående saker som ska läggas 

upp/uppdateras på hemsidan. 

Beslut: Birgitta tar på sig detta 

  

- Tömning av brunnen någon gång mellan 4-11/5 

  

- Gällande Föreningsstöd 2014 

Vi har på styrelsemötet gemensamt fyllt i ett socialt bokslut som vi blivit uppmanade av Sjöbo 

kommun att skicka in. 

  

§ 18 Mötet avslutas 

Ordförande avslutade mötet. 

 

  

  

Vid protokollet Ordförande Justerare 

 

Elisabeth Olsson Jeanett Gerdin Jessica Alenius 

  


