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Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2016-11-07 

1. Mötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna 

2. Närvarande 

Ordförande Jessica Alenius 

Vice ordförande Margareta Wertsberg 

Kassör Kerstin Nordbeck 

Sekreterare Elisabeth Olsson 

Ledamot Lena Mårtensson 

Suppleant Eva Signal  

Suppleant Eva Lenneke 

Grupper 

Björn Olsson 

Ingrid Nordh 

Ruby Rydén 

Claes von Gegerfelt 

Sven-Ingvar Olsson 

Gunvor Jönsson 

Torsten Ericsson 

Emelie Nordfelt 

Ann-Louise Jönsson 

Marie Österberg 

Jessica Olofsson 

Meddelat frånvaro: 

Ledamot Lars Fredriksson 

Ledamot Tommy Beck 

Suppleant Birgitta Söderström 

Sanna Wendel 

3. Val av justerare 

Eva Signal väljs att justera protokollet. 

4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkännes. 

5. Kontorsmaterial 

Pratar lite allmänt runt kontorsmaterial. Det är Ruby som håller i detta. 

6. Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget 

Jessica informerar om att det börjar bli dags att sammanställa detta i respektive 

grupper.  
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Senast den 4/12 ska det vara inskickat. 

Budget skickas till kassören- Kerstin. 

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan skickas till sekreteraren- Elisabeth. 

7. Grupperna 

Björn/mental:  

-Säsongens sista MH är på söndag. 

 

Eva L/Utställning: 

-Ansökning för officiell utställning 2019 skulle gjorts nu men vi kommer inte ha någon 

då utan kör på med inofficiella efter nästa års officiella utställning. 

 

Ruby/Tävling:  

-Vi har haft en lydnadstävling den 8 oktober och en patrullhundstävling den 22 okt. 

-Ruby har varit på utbildning inför de nya reglerna nästa år. 

-Carina Barthel kommer komma hit för att gå igenom och informera om de nya 

lydnadsreglerna. 

-Ansökningarna om nästa års tävlingar är inlämnade. 

-Ett nytt hinder är beställt. 

 

Claes/IT: 

-Soskbk.se har dykt upp igen, vår ”stulna” adress. Claes har tidigare varit i kontakt 

med SBK men tar nu istället kontakt med SKK för att se om de kan hjälpa oss. De som 

”stulit” sidan uppger sig falskt att vara Sydöstra Skånes Brukshundklubb. 

 

Ingrid/Kök/Läger:  

-Det sista MHt att hjälpa till på är på söndag. Sen är det uppehåll i köket ett tag. 

 

Sven-Ingvar/Claes/Stug: 

-Bygget fortlöper. Visas saker som inte kan göras under vintern pausas och då görs 

istället andra saker.  

 

Gunvor/Utbildning: 

- Fem kurser är nu igång. Eventuellt blir det en tävlingslydnad under vintern. 

- Fyra instruktörer är snart klara. 

- Diskussionen angående vilka böcker vi ska ha och även frågan om bok ska ingå i 

valpkurs eller inte kommer Gunvor ta upp med instruktörerna och återkomma med. 

- Angående priserna på hemsidan, där det stått priser som sen inte stämt med de 

verkliga kurserna. Gunvor tittar på detta och återkommer. 

 

Lollo/Agility: 

-Renoveringen av hinder har uppehåll för säsongen eftersom det är för kallt för att 
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limma etc. 

- Det kommer nya regler f.o.m 2017 och efter genomgång av våra hinder så har Lollo 

kommit fram till att våra hinder inte kommer vara godkända för tävling. De har fel 

mått. Detta kommer hon titta på närmre inför nästa år. 

- Agility räknas nu som en officiell idrottsgren så kanske finns det bidrag som vi kan 

söka tex till hinder etc. 

 

Lollo/Aktivitetsgrupp: 

- Det har inte varit så mkt nu men kanske folk kan tänka till till nästa år om det är 

något ni skulle kunna hjälpa till med. En engångsgrej av något är inte så betungande. 

Bara för att få igång lite aktiviteter. 

 

Marie/Rally: 

-Det kommer vara en rallycup mellan fem klubbar den 10/12 i Lunnarp. Inbjudan 

kommer läggas ut. 

- Under vintern kommer det finnas träningstillfällen i ridhus ihop med Simrishamn. 

Datum kommer läggas ut. 

- Vi har ej fått till ett KM. Det finns tankar om att arrangera det ihop med 

Simrishamn, dock vars ett eget KM, men det blir isåfall till våren. 

- Vi kommer ha en officiell rallytävling till våren. 

- Vi har en pågående kurs just nu. 

- Sandra kommer lämna rallygruppen och då även ansvaret för barometern. Förslag 

på att kanske Jaqueline kan ta över den finns och man kommer prata med henne. 

 

Emelie/Drag: 

- Den pay-and-run (”motionstävling) som var planerad tidigare i höst blev tyvärr 

inställd pga sjukdom. Målet finns att anordna fler pay-and-run eftersom det blivit 

väldigt populärt. Detta är även en del av draghundssporten. 

- Drag är en sport som växer snabbt och vi kanske kan locka hit folk som söker klubb 

att träna/tävla för. 

 

Torsten/Läger: 

- Nästa års läger är som tidigare sagt 22-27/7. Lägergruppen kommer träffas efter 

årsskiftet och planera. Mer information kommer ut efter det. 

 

Torsten/Bidrag: 

- En del bidrag till bygget/handikappanpassningen är sökta bl.a från SKK´s 

minnesfond. 

- Vi har fått beviljat 45 000 kr från Stiftelsen Nanna och Sture Jönssons Donationsfond 

vilket är helt fantastiskt!  

- Torsten tar även upp att han i fortsättningen inte vill vara ansvarig för bidragsbiten, 
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en uppgift han från början bara tog på sig tillfälligt. Utan detta bör ligga på kassören 

som har insikt i det ekonomiska. Torsten fortsätter dock året ut eftersom han har koll 

på det som snart ska in. 

 

Torsten/Valberedning: 

- Det går fort mot årsmötet nu. En liten avstämning med nuvarande styrelse om 

deras tankar om att fortsätta eller lämna görs. 

 

8. Hantering/förvaring av viktiga papper 

Diskussion om hur vi hanterar och förvarar paper med tex personuppgifter eller 

andra viktiga papper som ska till/från kassören har uppkommit. Det låsta kontoret är 

tyvärr inte ett bra ställe att förvara dem på pga att många kommer in där, både med 

nyckel och pga att dörren ofta står öppen vid verksamhet på klubben. 

Beslut: Styrelsen beslutar att vi köper in en låsbar brevlåda där man kan lägga sådana 

paper till kassören. Kerstin får i uppdrag att leta efter en sån brevlåda. 

  

9. Föregående mötesprotokoll 

- Lena håller på att ta fram ett avtal för blivande instruktörer. Hon återkommer till 

styrelsen när det är klart. 

- Teddy ska kolla med Sven-Ingvar vad det är för fel på åkgräsklipparen och om det 

går att laga. 

- Staketet vi fick av Veberöds BK är hämtat, allt förutom det runt deras agilityplan. 

Uppsättning får bli till våren när det är varmare. 

 

10. Ekonomi 

Vi har sammanlagt, på de olika kontona och i kontantkassan, 205 589,15 kr. 

11. Inkomna skrivelser 

- Den 19 nov SKK´s organisationsutredning- Jessica kommer gå. 

- Föreningsstöd är inskickat. 

12. Uthyrning av klubbstugan för övernattning 

Förfrågan från långväga deltagare om att kunna övernatta i klubbstugan tex vid 

tävlingar eller andra arrangemang har kommit in. 

Diskussion om för- och nackdelar och isåfall även om pris förs. 

Beslut: Styrelsen beslutar att det är ok att hyra stugan för övernattning till ett pris av 

250 kr. Dock får man vara medveten om att man inte har ensam tillgång till stugan. 

Medlemmar har rätt att gå in även om någon hyrt för övernattning. 

”Uthyrningstexten” uppdateras med detta enligt nedan. 
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Hyra av Sjöbo Brukshundklubbs stuga och planer 

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

i mån av plats och under förutsättning att någon från klubben kan möta upp med 

nyckel.  

Stuga, kök, toaletter och planer ska städas och lämnas i det skick det var från början. 

Vid större specialarrangemang kan andra priser förekomma, kontakta styrelsen för 

diskussion och prisuppgift.  

Beslut om uthyrning tas av styrelsen på styrelsemöten. Vi hyr bara ut till 

arrangemang som ligger under SKKs intresse. Likaså endast till 

föreningar/medlemmar under SKK. Det är upp till styrelsen att bedöma om det är 

lämpligt att arrangera det som uthyraren vill hyra klubben till, vilket innebär att 

styrelsen vill ha in en skriftlig förfrågan med beskrivning av vad de avser att arrangera 

och datum. 

 

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 

per dygn 

100 kr 50 kr 

Övernattning i stugan  250 kr 

 
 
 

13. Bankbyte/olika konton 

Kerstin har kollat upp. Vi har 2 bankgiro på Sparbanken Skåne. 

Beslut: Styrelsen beslutar att vi avslutar det ena så vi endast har ett bankgiro kvar på 

Sparbanken Skåne. 

14. Styrelsearbete 

Vi pratar lite om styrelsearbetet och om att vi måste hjälpas åt. 
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15. Sponsorer/Reklam 

Vi flyttar punkten till nästa möte. 

16. Bruksstegen 

Det går att laga den genom att svetsa. Teddy ska hjälpa till med släp för att 

transportera den. 

17. Annandagsträff 

Eva S och Lena tar ansvar för att införskaffa glögg, lotter etc. Även med att anordna 

tipsrundan. 

18. Styrelsebeslut tagna sedan föregående möte 

Beslut togs om att vi gratis skulle hämta nätet runt hela Veberöd BKs appellplan. 

19. Övrigt 

- Höstfesten diskuteras och de ansvariga har fått en budget att hålla sig till. 

- Jessica kommer sätta upp skyltar om att släcka strålkastarna efter sig. 

- Vi ändrar datum för nästa styrelsemöte till den 12 dec. De som inte är närvarande 

idag meddelas detta. 

- Den 3 december mellan kl 13-15 kommer Carina Barthel och pratar om de nya 

lydnadsreglerna. 

- Vi pratar om att även ha en sån informationsdag gällande de nya rallyreglerna. Olika 

förslag presenteras och vi tar upp det nästa gång igen. 

- Eva S har kontakt med larmfirman angående problemen vi har med tagsystemet. 

Hon återkommer när hon vet mer. 

20. Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse 

 

 

 

 

Ordförande Jessica Alenius  Sekreterare Elisabeth Olsson 

 

 

 

Justerare Eva Signal 


