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Medlemsmöte Sjöbo Brukshundklubb 2016-09-12 

Plats: Sjöbo Brukshundklubb, Anklam 

 

1. Mötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna 

2. Fastställande av röstlängden 

Ja 

3. Val av mötesordförande 

Jessica Alenius väljs. 

4. Lokalklubbstyrelsens anmälan om protokollförare 

Elisabeth Olsson väljs. 

5. Val av justerare tillika rösträknare 

Gunvor Jönsson och Emma Birkegård väljs att justera protokollet. 

6. Beslut om närvaro-och yttranderätt förutom av personer §7 moment 2. 

Bara medlemmar närvarande, 17 st. 

7. Fråga om medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst 

Ja. 

8. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkännes. 

9. Utbyggnad och renovering av stugan 

Presentation från stuggruppen om arbetets fortskridande och beräknade kostnader. 

Det mesta görs själv men tex våtrum, el mm ska det vara auktoriserade folk till. Så är 

det någon som vet med sig att ni kan hjälpa till, eller ni kanske känner någon som 

skulle kunna, så tveka inte att höra av er till stuggruppen. 

Det söks fonder och bidrag till ombyggnaden. Bla Torsten gör detta. Förhoppningsvis 

ska det inte kosta klubben några större summor.  

Utav de 53 000 kr som vi fått i bidrag från kommunen till detta, plus 20 000 kr som 

styrelsen beviljat från klubben, så har ca 25 000 kr hittills använts. Man har begärt in 

offert från PoG på ytterligare material för ca 70 000 kr till. Dock får det kollas upp 

även från andra ställen eftersom PoG inte alltid är så billiga. Förutom det materialet, 

kommer det tillkomma kostnaderna för bl.a våtrum, elen, handikappramp, förhus 

med svängrum för rullstol etc.  

Att få fram en slutsumma är väldigt svårt, men ca 165 000 kr känns rimligt att det 

kommer sluta på. 
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För att inte behöva kalla till medlemsmöte varje gång det eventuellt behövs pengar 

från klubben till bygget, frågar vi nu: kan medlemmarna bevilja att stuggruppen 

tillsammans med styrelsen gör ett bygge med de pengar som rimligt behövs för att 

göra det bra? 

Beslut: Medlemmarna säger JA till detta. 

10. Medlemsgrupp 

Förslaget att starta en medlemsgrupp som kunde ta hand om nya medlemmar togs 

upp redan på förra medlemsmötet. 

Jessica berättar lite om hur vissa andra klubbar gör för att fånga nya medlemmar att 

stanna kvar och bli aktiva. Någon klubb mailar ut till alla, andra ringer runt och 

berättar vad folk skulle kunna hjälpa till med. 

Det ligger på oss alla att få folk att känna sig välkomna, att öppna upp för nya 

medlemmar genom att presentera oss och erbjuda dem att vara med. 

Jessica Olofsson erbjuder sig till medlemsgruppen.  

Beslut: Jessica Olofsson blir sammankallande i den nystartade medlemsgruppen. 

11. Kortkurser annorlunda kurser 

Förslaget att hålla aktiviteter både som kortare kurser eller som enstaka tillfällen har 

kommit in. Allt för att få igång en aktiv klubb. Aktiviteter som inte behöver hållas av 

en instruktör. Tex hundpromenader, trixträning, utställningsträning etc. Lollo 

erbjuder sig att hålla i planeringen. Hör av er till styrelsen om ni har förslag eller om 

det är något ni kan hjälpa till med!!! Det kommer att diskuteras vidare i styrelsen. 

12. Agilityn 

Lollo berättar att renoveringen av hinder är i full gång. En sista fixardag kommer 

hållas den 18/9 sen är det förhoppningsvis inte långt kvar innan träning kan starta. 

Det kommer vara träningskväll på måndagar. Vippbrädan är sprucken och ska av 

säkerhetsskäl inte användas. Förslag på ny har lämnats till styrelsen. 

13. Medlemsavgiften 

Medlemsavgiften består idag av två delar- en central del och en lokaldel. 2017 höjer 

SBK den centrala delen av medlemsavgiften med 20 kr. Klubbens lokala del höjs inte. 

14. Inkomna skrivelser 

Inga inkomna skrivelser. 

15. Övrigt 

-Spårhundsgrupp: Bodil har meddelat att hon inte längre vill hålla i 

spårhundsgruppen på söndagar. Är det någon som är intresserad av att hålla i den? 

Det finns även platser kvar om någon vill vara med. Hör av er till Bodil eller styrelsen. 

-Larmet: Vi har haft en del problem med larmet och taggarna på sistone. Någon som 

kan tänka sig hålla i kontakten med larmbolaget? Eva Signal erbjuder sig. 

-Online betalning: Gunnel tar upp frågan om varför vi nu endast har online betalning 
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på SBK-tävling. Detta finns i ett protokoll efter ett beslut som tagits på ett 

styrelsemöte. Tävlingsgruppen får internt diskutera vidare om de vill ändra tillbaka. 

-Lägret: Torsten berättar om nästa års lägervecka, och att den kommer ligga några 

dagar tidigare pga den officiella utställningen. 

Samling lörd kväll v 29 och avslut med städning torsd fm v 30. Det innebär 4 hela 

lägerdagar. 

-Hans-Åke erbjuder sig att ta med bruksstegen hem för att kontrollera om det går att 

fixa den till en rimlig kostnad istället för att köpa en helt ny. 

16. Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse 

 

 

 

Ordförande Jessica Alenius  Sekreterare Elisabeth Olsson 

 

 

 

Justerare Gunvor Jönsson   Justerare Emma Birkegård 


