
Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2016-04-04 

1. Mötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna 

2. Närvarande 

Ordförande Jessica Alenius 

Sekreterare Elisabeth Olsson 

Kassör Kerstin Nordbeck 

Ledamot Lars Fredriksson 

Ledamot Tommy Beck 

Ledamot Lena Mårtensson 

Suppleant Eva Signal 

Suppleant Eva Lenneke 

Från grupperna: 

Björn Olsson 

Ruby Rydén 

Claes von Gegerfelt 

Sven-Ingvar Olsson 

Gunvor Jönsson 

Anmält förhinder: 

V Ordförande Margareta Wertsberg 

Rallygruppen Marie Österberg 

Skyddsgruppen Sanna Wendel 

3. Val av justerare 

Lena Mårtensson väljs att justera protokollet 

4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkännes 

5. Grupperna 

* Ny grupp: Lägergruppen har nu blivit en officiell grupp med Torsten Ericsson som 

sammankallande. 

* Rapport från grupperna: 

Utbildning/Gunvor: Jaqueline Döhle och Lena Mårtensson ska påbörja grundmodulen 

på instruktörsutbildningen. Både valpkurs och rallylydnadskurs har börjat eller är på 

gång.  

Gunvor framförde även en önskan om att alla som är med i en träningsgrupp ska 

hjälpa till med någonting på klubben. Andra klubbar har att man ska hjälpa till på tex 

en tävling eller utställning tex 1 gång per år.  

Gunvor tog även upp frågan hur man ställer sig till återbetalning när folk hoppar av 



kurser. Hur tätt inpå kursstart är okej för att få kursavgiften återbetald? Frågan tas 

senare upp under §15 Övrigt.  

Även en liten påminnelse om Studiefrämjandet och bidrag vi kan få därifrån. Alla 

möten som varar mer än 45 min kan lämnas in så vi får pengar för det. 

Stug/Sven-Ingvar: Gruppen kommer fortsätta med sådant som är påbörjat. Det 

kommer även läggas nytt tak på containern. 

Diskussion angående stugans skick och en eventuell besiktning kontra egen kontroll. 

Stuggruppen kommer själv kolla över detta och återkoppla till styrelsen. 

Tävling/Ruby: Vi hade en spårtävling före påsk. Det är snart appelltävling och i maj 

har vi en lydnadstävling. Patrullhundstävlingen i maj är flyttad till den 29/5 men 

kommer inte att hållas på klubben utan i närheten. Vi kommer även ha 

träningstävlingar tillsammans med några andra klubbar. 

Utställning/Eva L: Utställningsdomarna till vår inofficiella utställning i år är klara, 

likaså till vår officiella utställning nästa år. 

Frivillig/Teddy: Har inget att rapportera. 

IT/Claes: Claes tog upp att om det finns någon som är intresserad av att hjälpa till 

med tex hemsidan så är det bara att säga till! Det är alltid bra om fler kan det! 

Mental/Björn: Verksamheten har dragit igång. Vi har haft ett MH. Vi har två MT i april 

och ett MH i maj. Det är stor efterfrågan på att anordna extra från uppfödare som vi 

försöker pussla med för att kunna vara behjälpliga. Vi har ont om egna figuranter 

men får hjälp från nya figuranter från klubbarna runt omkring. 

Skyddsgruppen/Sanna: rapporterar via mail att de igen kommer börja träna mer på 

klubben. Söndagar och varannan fredag. 

 

Kerstin informerar om papperna som måste fyllas i. Dels en arvodeslapp som måste 

vara komplett ifylld för att Kerstin ska kunna betala ut arvoden/körersättningar. 

Detta enligt skatteverket. Även en kvittolapp som ska fyllas i om man köper något till 

grupperna. Kvittot man får i affären häftas på denna ifyllda lapp. 

Dessa papper sitter nu på väggen bredvid värmepumpen- så man kommer åt dem 

även om man inte har nyckel till kontoret. 

Handlas något på faktura så är det önskvärt att i så stor utsträckning som möjligt få 

fakturan skickad på mail till kassor@sjobobk.se istället för i pappersform. 

 

Jessica tar upp med grupperna angående träning med hund i skog och mark. 

Länsstyrelsen ger SBK tillstånd att få träna med lös hund i markerna mellan den 1/3-

20/8. Från och med den 1/1-16 har länsstyrelsen bestämt att klubbarna ska skicka in 

rapport om antal tillfällen och deltagare som tränar i skog och mark under denna 

tiden. Alla som spårar, kör sök, kör uppletande, MH/MT, uppvisningar eller annat 

liknande som sker utanför appellplan. Detta gäller både träning och tävling.  

Uppmaning till grupperna är att anteckna efterhand. Att ta en kopia på det som 

redan nu fylls i och skickas till Studiefrämjandet kan kanske vara ett bra sätt. 



6. Föregående mötesprotokoll 

Ingenting 

7. Ekonomi 

Kerstin rapporterar att vi sammanlagt, på de olika kontona och i kontantkassan, har 

224 000:- 

Vi har fått utbetalt anläggningsstöd på 33 000 kr och investeringsstöd på 40 000 kr. 

8. Inkomna skrivelser 

Inkommen skrivelse från Claes gällande att sätta ihop en medlemsgrupp som kan 

försöka få nya medlemmar mer delaktiga och engagerade. 

Styrelsen tycker detta är en lysande idé.  

Beslut: Jessica och Elisabeth kommer skriva ihop något som sedan läggs ut på 

hemsidan och sedan kommer vi ta upp detta på medlemsmötet i maj! 

Inkommen skrivelse från Hans-Åke som önskar ta bort utedasset bredvid klubbstugan 

och sen plana till marken och göra en väg in så man kan använda det utrymmet till 

parkering för funktionärer vid tillställningar.  

Beslut: Att Hans-Åke får ta bort utedasset och att Teddy sen plattar till marken. 

Inkommen skrivelse om ordförandekonferens i april som Jessica anmält sig till. 

9. Styrelsebeslut tagna via mail/telefon 

Att utbildningsgruppen skickar både Jaqueline och Lena på grundmodulen i 

instruktörsutbildningen. 

10. Medlemsmöte 

Datum bestäms till 23/5 kl 19.00. 

Vi ska försöka få hit en veterinär som bl.a kan prata om första hjälpen på hund och 

även ”sommarproblem” som kan vara bra att tänka på nu när vi står inför den tiden 

på året. Eva L kollar upp veterinär och återkommer. 

11. Loppis i sommar 

Elisabeth kommer med förslaget att vi kan ha en ”bakluckeloppis” i sommar. En tid 

när det inte händer så mycket på klubben. När de flesta verksamheter har paus. Då 

vore det roligt att liva upp det lite med loppis, grillning och annan fika. 

Beslut: Datum bestäms till den 5/6 kl 11.00. Mer information kommer att skrivas 

ihop av Elisabeth och Jessica och skickas ut till medlemmarna samt kommer det 

sättas upp lappar på klubben och i affärer både i Sjöbo och i grannbyarna. 

12. Värmepump 

Teddy informerar om olika alternativ till att få bättre värme i stugan. Värmepumpen 

vi har nu har någon varit på och mixtrat med inställningarna vilket tyvärr gör att den 

inte fungerar som den ska. Vi kommer ta upp information om detta på 

medlemsmötet. 



13. Elavtal 

Tommy har kollat upp vårt elavtal. Vi har i dagsläget rörlig förbrukning. 

Diskussion förs om rörligt kontra bundet avtal. Detta kommer att tas som en punkt 

på medlemsmötet med röstning gällande vad vi ska ha. Tommy kommer ta med 

uppdaterade uppgifter och priser. 

14. Besiktning av stugan 

Frågan diskuterades tidigare med stuggruppen 

Beslut: Stuggruppen kollar själv upp stugan lite närmre gällande fukt och skick och 

återkommer till styrelsen. 

15. Övrigt 

Frågan från Gunvor gällande sista betalningsdag och återbetalning vid kurser 

diskuteras. 

Beslut: Betalning ska ske senast 14 dagar innan kursstart. Har man inte betalt då går 

platsen över till nästa på tur. Vid avhopp återbetalas kursavgiften endast mot 

uppvisande av sjukintyg eller veterinärintyg. 

Det behöver bytas olja och filter på traktorn. 

Beslut: Teddy frågar Anders om han kan göra det. 

16. Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse 

 

 

 

 

 

Ordförande Jessica Alenius  Sekreterare Elisabeth Olsson 

 

 

 

Justerare Lena Mårtensson 


