
SJÖBO BRUKSHUNDSKLUBB
Protokoll fört vid Styrelsemöte 2016-01-11

Plats: Klubbstugan i Anklam

§1 Mötet öppnas

§2 Närvarande
Ordförande Jeanett Gerdin
Vice ordförande Jessica Alenius
Sekreterare Inger Hörnfeldt
Kassör Kerstin Nordbeck
Ledamot Siw Andersson
Suppleant Birgitta Söderström
Suppleant Eva Signal
Suppleant Eva Lenneke
Sammankallande för Info/IT-gruppen Claes von Gegerfelt
Sammankallande för köksgruppen Ingrid Nord
Sammankallande för Mark o tävlingsgrupperna Ruby Rydén
Sammankallande för rallylydnadsgruppen Marie Österberg och Anneli Carlsson

 Sammankallande för stuggruppen Sven-Ingvar Olsson
Sammankallande för utbildningsgruppen Gunvor Jönsson
Representant för valberedningen Torsten Eriksson
Anmält förhinder
Ledamot Elisabeth Olsson
Ledamot samt sammankallande för frivilliggruppen Lars Fredriksson
Sammankallande för mentalgruppen Björn Olsson
Sammankallande för skyddsgruppen Sanna Wendel

§3 Val av justerare 
Att justera protokollet valdes Jessica Alenius

§4 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§5 Rapport/Grupper

Agilitygrupp - material- info
Vi har fortfarande ingen agilitygrupp, men vi har en hel del material. Vi har ännu inte 
hittat någon som är villig att ta ansvarar för materialet varför det just nu står och 
förfaller.
Materialet är för närvarande inlåst, dels på grund av att material försvunnit och dels
beroende på att när ingen sköter om materialet så förfaller det. Styrelsen kommer 
att väcka följande fråga på årsmötet, vad skall vi göra med materialet, ska det säljas 
eller repareras och sparas. 
Beslut att på hemsidan efterlysa intresserade till agilitygruppen.
Birgitta formulerar en text till hemsidan.

Info/IT-grupp
Claes efterlyser en sammanfattning av de ekonomiska budget för grupperna nästa 
år.



Köksgrupp
Ingrid: Inget nytt
Markgrupp
Ruby: Än så länge är det lugnt, ingen har ännu anmält sig till tävlingen i mars.
Vi har åter fått Åsumsmarken till spårning.
Mentalgrupp
Jessica: inget nytta
Rallylydnadsgrupp
Marie: Vi har haft ett samarbete med Skurup.
Stuggrupp
Sven-Ingvar: Inget nytt. 
Torsten: Vi väntar på beslut från kommunen på den senaste ansökan om 
pengar, som vi skickat in. Vi ska titta lite mer på Boverket och DHR om vi kan söka 
pengar därifrån.
Tävlingsgrupp
Ruby: inget nytt.
Utbildningsgrupp
Gunvor: jag har sökt men ännu ej fått tag på Eberhart i Hörby som är 
avtalsinstruktör.
Den 10 januari ska vi ha ett möte med studiefrämjandet.
Framställan från Gunvor om utbildning för instruktörerna. Gruppen har en 
önskan om att få gå kursen ”Specialsök som aktivering för överaktiva hundar och 
problemhundar”, för Jessica Alenius. Kursen skulle vara en sporre/uppmuntran till 
instruktörerna, varför hela  kostnaden skulle tas av klubben. Eftersom Jessica skall 
hålla kursen får hon lämna rummet när styrelsen diskuterar ärendet och tar beslut.

Beslut
att bevilja utbildning enligt utbildningsgruppens önskemål i specialsök för 
samtliga hundar men även för överaktiva och problemhundar, till en kostnad 
av 10.000kr. Kursledare Jessica Alenius.

Valberedningen
Tidigare i år avsade sig Thomas Undenius sitt uppdrag i valberedningen, han 
ersattes av Britt Beck.
Valberednings består idag av Torsten, Ingemo och Britt
Torsten informerar om att följande uppdrag löper ut till årsmötet - Ordförandeposten 
sekreterarposten och en ledamot. Samtliga (Jeanett, Inger och Siw) har tillfrågats 
om de kan tänka sig sitta kvar på sina poster ytterligare en period, men samtliga har 
avböjt.
Valberedningens förslag till:
Ny Ordföranden Jessica Alenius, Jessica har tackat ja.
Ny Sekreterare Elisabeth Olsson, Elisabeth har tackat ja.
Ny Ledamot Lena Mårtensson, Lena har tackat ja. 
Ny Ledamot för Elisabeth föreslås Tommy Beck som tackat ja.

Ingemo Svensson lämnar sitt uppdrag som sammankallande för valberedningen.
Valberedningen har ännu inget förslag på ny vice ordförande eller sammankallande 
för valberedningen utan kommer att söka vidare och är tacksam för alla förslag.

Jessica informerar om praktikan
Jessica kommer att vara kontaktperson för en praktikant, Lucas, från SKOA 
Solhagagruppen.



Lucas kommer att tillsammans med sin arbetslots Richard hjälpa till här på klubben 
med start den 12 februari 2 gånger i veckan, tisdagar och torsdagar,  2,5 timmar åt 
gången.

§6 Föregående mötesprotokoll
Jessica: Städdagen den 3 april är inte införd i kalendern ej heller tiden för samling 
som skall vara kl 10.00. Birgitta pratar med Claes.

§7 Inkomna skrivelser
Kallelse till ordinarie distriktsmöte den 9 mars. Claes tillfrågas av Jeanett om han 
åker som vanligt.

§8 Ekonomi
Kerstin: Vi har 187.000kr på banken. Kontantkassan ca 3.300kr.

§9 TL Utbildning
Jessica: Mental vill gärna skicka Björn. Teddy är tillfrågande om han vill uppdatera 
sig men han har tackat nej.
Beslut: att godkänna att Björn skickas på TL-utbildnig.

§10 Dagordning medlemsmöte/ändras
Styrelsens målsättningen var att årsmötet skulle kunna diskutera och ta beslut i 
frågan om hur vi ska förvara och hantera agitlitymaterialet framöver, samt att ta
reda på om någon av klubbens medlemmar kunde tänka sig ta ansvar för 
materialet. Av misstag kom inte punkten med på årsmötets dagordning och
dagordningen är redan utskickad till medlemmarna. Vi kommer istället att väcka 
frågan under punkt 14, för att kunna ta beslut vid ett senare tillfälle.
Beslut: 
att ej ändra  årsmötets dagordning.
att under punkt 14 på årsmötets dagordningen efterlysa ansvarig för 
agilitymaterialet samt väcka frågan om hur agilitymaterialet skall 
hanteras och förvaras framöver.

§11 Styrelsebeslut tagna via mail/telefon
Inga

§12 Övriga frågor
Registreringsprogram
Eva L  informerar om sitt samtal med Therese Andersson som har hand om 
anmälningarna i Veberöd ang deras Registreringsprogram. Programed fungerar i 
stort sett bra. Eva undersöker vidare vem som kan tänka sig hålla i utställningarna.

§13 Mötet avslutas
Ordförande  avslutade mötet.

Vid protokollet Ordförande Justerare

Inger Hörnfeldt Jeanett Gerdin Jessica Alenius



SJÖBO BRUKSHUNDSKLUBB

Styrelsemöte  

Datum: 2016-02-01                                                                                  

Plats: Klubbstugan i Anklam

§1 Mötet öppnas
Ordförande öppnade mötet.

§2 Närvarande
Ordförande Jeanett Gerdin
Vice ordförande Jessica Alenius
Sekreterare Inger Hörnfeldt
Kassör Kerstin Nordbeck
Ledamot Siw Andersson
Ledamot Lars Fredriksson 
Suppleant Eva Signal
Suppleant Eva Lenneke

Anmält frånvaro
Suppleant Birgitta Söderström

§3 Val av justerare
Jessica valdes att justera protokollet

§4 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§5 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes

§6 Inkomna skrivelser
- SBK Skånes Distrikt inbjuder till utbildning ”Certifierad  utställningsarrangör”
- Information från Anna Göthed att det finns platser kvar på grundmodulsutbildningen.
- från SBK kommer inbjudan till årsmöte med SBK Skåne Distriktet onsdagen 201603-09 kl 
9.00 i filmsalen på P7 Revingehed.
- Sjöbo kommun påminner om att sista datum för att söka Lokalt aktivitetsstöd för hösten 
2015 är den 25 februari. Kerstin tar snarast upp detta med Torsten, för att höra om han tar 
sig an uppgiften, och att Kerstin efter samtalet snarast återkommer till styrelsen med 
besked om hur Torsten ställer sig till uppgiften.



- Nyhet från Jordbruksverket gällande stöd för lokalt ledd utveckling, en möjlighet för 
föreningar att söka bidrag.att söka. Se kommunens föreningsbrev nr 1 2016. 
Kerstin tar upp det med Torsten.
 - Förfrågan från ”icke medlem” angående att hyra Klubbstugan för ideell förening  
Jeanett tar kontakt och informerar om förutsättningarna för att hyra del av planen 
eller del av stugan, är att man är medlem i Sjöbo BK, d v s att om man är medlem och 
man då i mån av plats kan hyra del i stugan till en kostnad av 300 kr /heldag om det 
som organiseras sker i icke vinstdrivande syfte.

§7 Ekonomi  
Kerstin informerar oss om att klubben idag har sammanlagt 182.000kr på konton samt 
3000kr i kontantkassan.

§8 Maria 
MariaPersson har blivit uttagen av SBK Skåne till att kommit med i ”talanggruppen” .
Maria undrar om gruppen kan komma hit träna.
Beslut att godkänna att gruppen använder del av apellplanen samt

att Maria informerar styrelsen om datum

förfrågan från Maria om klubben kan sponsra henne med pengar till körersättning och 
instruktör, anmälningsavgift.
Beslut att Maria får komma in med ett specificerat förslag om till vad och hur mycket i 
pengar hon vill ha.
Jeanett kontaktar henne.

§9 SBK 
Lokal Verksamhetsstatistik
Styrelsen gick gemensam igenom och fyllde i Enkäten. Jeanett kommer at skicka iväg 
enkäten till SBK.

§10 Styrelsebeslut tagna via mail/telefon
Beslut att skicka Margareta Wertsberg och Ruby Ryden på uppdatering för 
utställningsansvariga.
Beslut att skicka Elisabeth Olsson på tävlingssekreterarutbildlning.
Beslut att bevilja Björn Olsson att gå M3 utbildning

§11 Övriga frågor
Kommunen har kontaktat Jeanett angående de pengar vi ansökt till toaletten + taket i 
hallen. De vill att vi väljer ett objekt eftersom de anser att det vi sökt till kommer att kosta för 
mycket. Jeanett förklarade att det inte gick att dela upp, utan att vi måste göra tak plus 
toalett samtidigt. Kommunen tar sig en funderare och återkommer.

Lucas vill göra ett flygblad för klubben eller något med foto. Lucas uppmanas att komma in 
med det färdiga materialet till styrelsen, så får styrelsen besluta om det kan godkännas. 
Jeanett tar kontakt med Lucas och pratar med honom.



Om man ska gå/eller hålla utbildningar i klubbens regi skall frågan gå till styrelsen för 
beslut.

Vi kommer att ha en Tyst minut för Hans Thörn på årsmötet.

Nytt år och nya årsmöten.
Tänk på att stödberättigad förening årligen, och snarast efter årsmötet, ska ladda upp 
nedanstående handlingar i Sjöbo kommuns föreningsregister (FRI).
Årsmötesprotokoll
Verksamhetsberättelse, ekonomiskt och socialt bokslut
Revisionsberättelse
Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
Stadgar – om dessa förändrats
Uppdaterade föreningsuppgifter
Stöd utbetalas inte till förening som ej inkommit med ovanstående handlingar.
(se föreningsbrevet)

Verksamhetsplanen för 2015
Styrelsen gick igenom punkt 9a  på årsmötets dagordning för att se om och hur vi uppfyllt 
målen vi ställde upp i verksamhetsplanen för 2015.

Teddy har ansökt kom mark till DM Tjänstehund 2016

§12 Mötet avsluts
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet Ordförande Justerare

Inger Hörnfeldt Jeanett Gerdin Jessica Alenius



Sjöbo Brukshundsklubb
Protokoll från
Årsmöte 22 februari 2016

§1  Årsmötets öppnas av ordförande Jeanett Gerdin
§2  Röstlängden fastställdes.
§3 Jeanett Gerdin valdes till mötesordförande
§4 Styrelsen anmälde Inger Hörnfeldt som protokollförare under årsmötet
§5 Bodil Gustavsson och Anneli Carlsson valdes till justerare tillika rösträknare, som 

tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet.
§6 Beslutades om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt §7 moment 2.
§7 Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.
§8 Dagordningen fastställdes.
§9 Genomgång av:

a) Klubbens verksamhetsberättelse över föregående år lästes upp och godkändes.
b) Kassör Kerstin Nordbeck redovisade balans- och resultaträkning. Kerstin i
informerade om att posten på intäkter, där det står Agility/Tävling kan vara fel siffror. 
Det kan vara en del kursers avgifter som också ligger där. Detta beror på att de som
anmäler sig inte skriver/anger vad betalningen avser, men resultatet blir det samma, 
ekonomiskt sett för klubben.
Kerstins hela redogörelse finns som bilaga.
Jeanett läste upp revisorernas berättelse. 

§10 Balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst  eller förlust 
godkändes.

§11 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2015.
§12 Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende:

a) mål, rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för 
det närmast följande verksamhetsåret lästes upp
b) medlemsavgift enligt §4 för närmast kommande verksamhetsår godkändes.
c) inga andra ärenden samt motioner vilka styrelsen har bedömt kan ge 
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi har inkommit.

§13 Inga beslut i ärenden enligt punkt 12.
§14 Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.

Jeanett lyfte frågan om att vi bör ha en tacksägelsedag och att en festkommitté  
behövs.Vill någon hjälpa till ?
Agilityhindren är just nu inlåsta eftersom material försvunnit. Fråga till mötet är,finns 
det någon som kan tänka sig att ta ansvar för dessa?
Ruby lyfter frågan ”ska vi ha klubbmästerskap i år”?



Torsten om läger v 30, ett läger vi haft i 20 år, det finns en lägergrupp och Torsten är 
sammankallande, de som vill hjälpa till anmäler sig till Torsten.
Alla dessa frågor är något vi som medlemmar behöver diskutera och ta ställning till 
så snart som möjligt.

 
§15 Val av lokalklubbsstyrelse enligt §8 moment 1 samt beslut om suppleanternas

tjänstgöringsordning.

Valberedningens förslag på styrelse.
Ordförande Jessica Alenius Nyval 1 år
Vice ordförande Margareta Wertsberg Fyllnadsval 1 år
Sekreterare Elisabeth Olsson Nyval 2 år
Kassör Kerstin Nordbeck 1 år kvar  
Ledamot Lars Fredriksson 1 år kvar
Ledamot Tommy Beck Nyval 2 år
Ledamot Lena Mårtensson Nyval 2 år
Suppleant Birgitta Söderström 1 år kvar
Suppleant Eva Signal 1 år kvar
Suppleant Eva Lenneke Omval 2 år

Beslut: Årsmötet valde styrelse enligt ovan.

§16  Val av revisorer och revisorsuppleant enligt §9.
Valberedningens förslag
Ordinarie Gunnel Olsson Nyval 1 år
Ordinarie Hans-Åke Roy Nyval 1 år
Ersättare Geornette Lindström Omval 1 år

Beslut: Årsmötet valde revisorer och revisorsuppleant enligt ovan.

§17 Val av valberedning enligt §10.
Årsmötets förslag
Sammankallande Torsten Eriksson 1 år
Ledamot Britt Beck 1 år
Ledamot Jaqueline Döhle 1 år

Beslut: Årsmötet valde valberedning enligt ovan

§18  Årsmötet beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16.

§19  Inga motioner eller förslag har lämnats in som inte behandlats under punkt 13.

20. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige.



Claes informerade om detta.

Margareta tar upp att hindren ligger fortfarande på backen. Det ligger dessutom fimpar, 
snus och tuggummin överallt på appellplan, och runt stugan. Det har legat otroligt mycket 
hundbajs på planen. Margareta ber oss alla att hålla ögonen öppna.
Hans-Åke tar upp att det ligger hundbajs på skogsstigen.
Kerstin tar upp att elräkningen är dubbelt så dyr i år som förra året. Lars menar att en 
förklaring kan vara att vi har nya lampor på planen som kan förklara den höga elräkningen. 
Claes informerar om att det finns en timer i köket till lamporna på plan. 
Jessica ber oss att inte ”fota” in bajset från stigen in i skogen utan ber oss plocka upp det 
eftersom träning av hundar även sker i skogen.

§21 Årsmötet avslutades.

Vid protokollet Mötesordförande Justerare Justerare

Inger Hörnfeldt Jeanett Gerdin Bodil Gustavsson Anneli Carlsson



Konstituerande styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2016-02-22 

 

1. Mötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna 

Närvarande 

Ordförande Jessica Alenius 

Vice ordförande Margareta Wertsberg 

Sekreterare Elisabeth Olsson 

Kassör Kerstin Nordbeck 

Ledamot Lars Fredriksson 

Ledamot Tommy Beck 

Ledamot Lena Mårtensson 

Suppleant Eva Signal 

Suppleant Eva Lenneke 

 

2. Val av justerare 

Margareta Wertsberg väljs att justera protokollet 

 

3. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänndes 

 

4. Konstituerande 

- Val av ordförande om ordförande ej valts av årsmötet 

- Val av kassör om kassör ej valts av årsmötet 

- Val av sekreterare om sekreterare ej valts av årsmötet 

- Val av Vice Ordförande om Vice Ordförande ej valts av årsmötet 

- Val av övriga poster om övriga poster ej valts av årsmötet 

Alla poster har valts och godkänts av årsmötet 

 



5. Val av firmatecknare 

Ordförande Jessica Alenius 750518-4049 och Kassör Kerstin Nordbeck 510216-4380 

väljs att tillsammans och var för sig vara firmatecknare för Sjöbo Brukshundklubb. 

6. Datum för styrelsemöten 2016 

7/3 

4/4 med grupperna 

2/5 

7/6 med grupperna 

1/8 

5/9 med grupperna 

3/10 

7/11 med grupperna 

5/12 

9/1 med grupperna 

 

7. Övriga ärenden 

Förslag 

- Klubben håller läger vecka 30 för medlemmar. Till en kostnad av 100 kronor per 

deltagare. Husvagnsplats 100 kr för hela veckan eller 25 kronor/dag för enstaka 

dagar.  

Beslut: Förslaget bifalles 

 

Förslag 

- Teddy vill byta lysrör och glimtändare på de lysrör som blinkar. 

Beslut: Förslaget bifalles 

 

- Diskussion angående värmepumpen som behöver ses över. Frågan bordlägges. 

 

8. Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse 

 

 

Ordförande Jessica Alenius  Sekreterare Elisabeth Olsson 

 

 

Justerare Margareta Wertsberg 



Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2016-03-07 

1. Mötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna 

2. Närvarande 

Ordförande Jessica Alenius 

Vice ordförande Margareta Wertsberg 

Sekreterare Elisabeth Olsson 

Kassör Kerstin Nordbeck 

Ledamot Tommy Beck 

Ledamot Lena Mårtensson 

Suppleant Eva Signal 

Suppleant Eva Lenneke 

Meddelat frånvaro: 

Ledamot Lars Fredriksson 

Suppleant Birgitta Söderström 

3. Val av justerare 

Tommy Bech väljs att justera protokollet 

4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkännes 

5. Presentation och tankar kring styrelsens arbete 

Alla presenterar sig och vi pratar lite om hur vi ska arbeta tillsammans. Det är viktigt 

att vi hjälps åt och fördelar arbetsuppgifterna mellan oss. 

6. Föregående mötesprotokoll 

Angående värmepumpen: Teddy kommer kolla upp bra lösningar för värmepumpen 

och återkomma med detta. 

7. Ekonomi 

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

226 000:- 

Det har önskats att klubben ska skaffa Swish för att underlätta köp av tex fika, 

eftersom många inte har kontanter med sig. Detta tas upp till diskussion. Frågan 

bordläggs. 

8. Inkomna skrivelser 

Inbjudan till utställning på Osby BK sätts upp på anslagstavlan i klubbstugan. 



9. Styrelsebeslut tagna via mail/telefon 

Inga beslut är tagna via mail eller telefon. 

10. Medlemsmöte 

Diskussion angående att ta hit domare Carina Barthel till nästa medlemsmöte för att 

gå igenom de nya lydnadsreglerna som kommer 2017. Förslagsvis en lördag/söndag 

för att få gott om tid till både föredrag och frågor samt även kunna visa praktiskt hur 

momenten ska utföras. 

Margareta kollar upp med Carina när hon kan för att bestämma datum och tid och 

återkommer med detta. 

11. Städdag 

Det är städdag den 3 april kl 10.00.  

Styrelsen gör en ”att göra lista” som tas med till städdagen. Lappar om datum och tid 

kommer sättas upp i klubbstugan av Jessica samt information läggas ut både på 

hemsidan och på Facebook av Elisabeth. 

12. Grupper 

Vi kommer jobba för nya grupper på klubben för att få en mer aktiv klubb. Tex hade 

det varit jättebra att ha en festgrupp för att kunna få till trevliga tillställningar. 

Detta kommer att tas upp på medlemsmötet. 

Det finns numera en lägergrupp där Torsten Ericsson är sammmankallande. 

13. Övrigt 

Stugans skick  

Diskussion angående att ta hit en besiktningsman för att kontrollera stugans skick. 

Det finns på några ställen takbalkar som bågnar och frågan är hur skicket på stugan 

egentligen är. Detta vore bra att veta innan vi lägger stora summor på ombyggnation. 

Alla tänker vidare till nästa gång på förslag på besiktningsmän. 

Elavtal 

Tommy tar på sig att kolla upp klubbens elavtal och möjlighet till att binda avtalet. 

Timerarna 

Utebelysningen drar mycket ström. Margareta kollar upp med Teddy om vi kan 

ändra/separera tändningen av utebelysningen (parkering, agility, appellplan). 

Onödigt att mer är tänt än där man vill träna.  

Skyltar 

Vi har en del bekymmer med hundbajs både på appelplan och närmsta delen av 

skogen. 

Jessica tar på sig att skriva ut och sätta upp skyltar om att man måste plocka upp 

efter sin hund! 

14. Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse 



 

 

Ordförande Jessica Alenius  Sekreterare Elisabeth Olsson 

 

 

 

Justerare Tommy Bech 



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 



Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2016-05-02 

1. Mötet öppnas 
Ordförande hälsar alla välkomna 

2. Närvarande 
Ordförande Jessica Alenius 
Vice ordförande Margareta Wertsberg 
Sekreterare Elisabeth Olsson 
Ledamot Tommy Beck 
Ledamot Lena Mårtensson 
Suppleant Eva Signal  
Ledamot Lars Fredriksson 

Meddelat frånvaro: 
Suppleant Eva Lenneke 

3. Val av justerare 
Margareta Wertsberg väljs att justera protokollet 

4. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkännes 

5. Föregående mötesprotokoll 
Rättelse: Under §7 Ekonomi ska rätt summa för anläggningsstöd vara 53 206 kr. 
Investeringsstöd har vi inte fått något och därför stämmer alltså inte den summan. 
Även en förtydling angående fakturor. De ska, när det går, skickas till kassörens mail 
(kassor@sjobobk.se) ELLER till klubbens postadress. Att det ska skickas till klubbens 
adress, och inte till den som handlar, finns det tidigare styrelsebeslut på. 

6. Ekonomi 
Vi har sammanlagt, på de olika kontona och i kontantkassan, 223 932,35 kr. 
På uppmaning av kommunen har Elisabeth varit inne och ändrat så eventuella bidrag 
eller liknande från kommunen betalas ut till vårt plusgirokonto, inte bankkontot som 
det tidigare varit. 

7. Inkomna skrivelser 
-Inbjudan till utställning på Tollarps BK sätts upp på anslagstavlan i klubbstugan. 
-Sjöbo kommun har skickat ut information om ungdomsverksamhet de bedriver 
under tre veckor i sommar. Med förfrågan om det finns verksamhet eller aktiviteter 
de kan komma ut och ”prova på”. Vi känner dock inte att vi har något att erbjuda 
under dessa veckor så Elisabeth skickar detta svar tillbaka till dem. 
-Tolångastationen lägger ner i höst och vi blir då av med de bredbandsmöjligheter vi 
har idag. Claes håller på att kolla upp lösningar för vårt bredband i framtiden. Vi 
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avvaktar och Claes håller koll på detta. 
-Någon använder sig av vår gamla domänadress på nätet soskbk.se och utger sig för 
att vara en brukshundklubb. Claes har varit i kontakt med SBK centralt för att se om 
de kan hjälpa oss gå vidare med detta. Vi inväntar svar från dem. 
-Vi har fått en förfrågan från en Malin Leandersson om att hyra klubbstugan för 
övernattning 5-7/5. Önskan bifalles och Jessica kontaktar henne. 

8. Styrelsebeslut tagna sedan föregående möte 
-Vattentrycket var i akut behov av reparation, vilket nu är åtgärdat. 
-Vi behövde samla till ett snabbt möte angående hur klubben skulle ställa sig till de 
nya förslagen i MT revideringen. Mötet bestämdes till den 2/5 kl 18.30 
-Draghundsportförbundet erbjöd sig att ha en ny informationskväll. Datum för detta 
är bestämt till den 24/5 kl 18.00. 

9. Uppdatering vattenpump och hydrofor 
Det akuta med vattentrycket är åtgärdat och fungerar nu bra.  
Filtret nere i brunnen behöver bytas. Teddy tar på sig att göra detta. 

10. Medlemsmöte, dagordning 
Dagordningen skrivs och läggs upp på hemsidan och FB. Den läggs även på bänken 
under anslagstavlan på klubben. 

11. Info från ordförandekonferensen 
Jessica informerar lite om vad som togs upp. 

12. Regelrevidering MT 
Enligt det som röstades fram på mötet tidigare ikväll: Sjöbo BK yrkar avslag på motion 
nr 8 och bifaller FS förslag nr 4. Detta meddelas nu till SBK Skåne, som är de som 
velat ha in hur klubbarna ställer sig till de olika förslagen. 

13. Information från Claes angående Internet i klubbstugan och vår gamla domän 
Se det som skrivits under inkomna skrivelser. 

14. Körersättning, vem har rätt till det och när? 
Frågan bordläggs och tas upp när Kerstin är med. 

15. Hur premierar vi medlemmar som ställer upp? 
Jessica kollar upp vad vi som klubb har för möjligheter att premiera våra medlemmar. 
Alla uppmanas att fundera på olika alternativ hur man skulle kunna göra för att visa 
uppskattning till de som ”gör mycket”. 
Frågan bordläggs och tas upp nästa gång när även grupperna är med. 

16. Loppis i sommar 
Loppisen är den 5/6 kl 11. Sprid gärna informationen om den till så många som 
möjligt. Dela på FB, sätt upp lappar i era affärer. 



17. Övrigt 
-Traktorn fungerar inte. En mekaniker kommer och tittar under veckan och ger 
kostnadsförslag. Då kommer även olja och oljefilter bytas. 
-Det behöver även bytas olja och oljefilter på gräsklipparen. Margareta frågar Anders 
Lasson om detta. 
-Margareta önskar ha valpträff den 22/5. Detta bifalles. Margareta meddelar Claes 
att lägga in det i kalendern på hemsidan. 
-Det är viktigt att alla som anordnar någonting inte bara skriver det i kalendern i 
klubbstugan utan även meddelar Claes att lägga in det i kalendern på hemsidan. 
Detta missa ofta.  
-Vi behöver köpa nytt hjul till den ena skottkärran. Detta bifalles. Jessica kollar upp 
detta. 
-Jessica har haft möte med Lukas och Rikard. Lukas trivs jättebra på sin praktik hos 
oss och allt fungerar bra. De kommer köpa in material till att laga barometern och 
även lägga till så rallylydnaden finns med där. De kommer även köpa in material för 
att byta/slipa gamla bräder på bänkarna/borden. Detta bifalles. 
-Vi har haft städdag. Få kom men de som kom var flitiga! 
-Björn erbjuder sig att ha en informationskväll/dag och berätta lite om och visa 
frisbee med hund. Detta bifalles och Björn återkommer med datum. 
- Mentalgruppen vill lyfta två frågor: Dels att vi i fortsättningen ”säljer” 8 platser till 
uppfödare. Har den inte 8 hundar så får den ändå betala för 8 platser, vilket innebär 
att vi slipper jaga runt för att fylla platserna för att inte gå back. En annan fråga är att 
när vi anordnar uppfödar MH/MT så är det bestämt sen innan att klubben ska få 
något för det, tex att det hålls kurser, man hjälper till på olika saker osv. Har man inte 
möjlighet till det kanske vi istället ska ta betalt? Känns orättvist mot klubbens egna 
uppfödare som vi kräver ska hålla kurser, medan uppfödare utifrån då kanske inte 
gör det. Många klubbar gör så här. Dels att de ”säljer” 8 platser och dels att de även 
tar en extra summa betalt för att anordna. Styrelsen uppmanas att fundera på detta 
till nästa gång då vi tar det som en punkt för beslut. 
-Brunnen har blivit påkörd av en olyckshändelse. Margareta kollar med Hans-Åke 
angående lagning av den. 
 

18. Mötet avslutas 
Ordförande tackar för visat intresse 
 

Ordförande Jessica Alenius  Sekreterare Elisabeth Olsson 

 
 

Justerare Margareta Wertsberg 



Möte på Sjöbo Brukshundklubb 2016-05-02  
angående MT-revideringen 
 

1. Mötet öppnas 
Ordförande hälsar alla välkomna 

2. Närvarande 
Jessica Alenius 
Margareta Wertsberg 
Elisabeth Olsson 
Björn Olsson 
Lena Mårtensson 
Eva Signal  
Claes von Gegerfelt 
Rolf Olsson 
Helena Berlin 

3. Val av mötesordförande 
Jessica Alenius väljs 

4. Val av sekreterare 
Elisabeth Olsson väljs 

5. Val av två justerare som jämte mötesordförande skall justera dagens protokoll, 
tillika vara rösträknare 
Margareta Wertsberg och Björn Olsson väljs 

6. Kort info om FS förslag nr 4 till revidering av MT regler, anvisningar och protokoll 
Jessica informerar kort om vad förslaget innefattar och vad för- och motståndare har 
för argument för och emot. 

7. Kort info om Dobermannklubbens motion (motion nr 8) angående revidering av MT 
2017 
Jessica informerar kort om vad förslaget innefattar och vad för- och motståndare har 
för argument för och emot. 

8. Övrigt 
Några frågor och några funderingar yttras. 

9. Beslut om votering skall vara öppen eller sluten 
Alla är överens om öppen votering. 



10. Votering angående om Sjöbo BK anser att distriktet skall bifalla eller yrka avslag för 
motion nr 8 till Kongressen 2016 
Röstningens utfall: 
0 vill bifalla den 
6 yrkar avslag på den 

11. Votering angående om Sjöbo BK anser att distriktet skall bifalla eller yrka avslag på 
FS förslag nr 4 
Röstningens utfall: 
6 vill bifalla den 
1 yrkar avslag på den 

12. Mötet avslutas 
 

 

 
 

Ordförande Jessica Alenius  Sekreterare Elisabeth Olsson 

 
 

 

 

Justerare Margareta Wertsberg  Justerare Björn Olsson 



Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2016-05-02 

1. Mötet öppnas 
Ordförande hälsar alla välkomna 

2. Närvarande 
Ordförande Jessica Alenius 
Vice ordförande Margareta Wertsberg 
Sekreterare Elisabeth Olsson 
Ledamot Tommy Beck 
Ledamot Lena Mårtensson 
Suppleant Eva Signal  
Ledamot Lars Fredriksson 

Meddelat frånvaro: 
Suppleant Eva Lenneke 

3. Val av justerare 
Margareta Wertsberg väljs att justera protokollet 

4. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkännes 

5. Föregående mötesprotokoll 
Rättelse: Under §7 Ekonomi ska rätt summa för anläggningsstöd vara 53 206 kr. 
Investeringsstöd har vi inte fått något och därför stämmer alltså inte den summan. 
Även en förtydling angående fakturor. De ska, när det går, skickas till kassörens mail 
(kassor@sjobobk.se) ELLER till klubbens postadress. Att det ska skickas till klubbens 
adress, och inte till den som handlar, finns det tidigare styrelsebeslut på. 

6. Ekonomi 
Vi har sammanlagt, på de olika kontona och i kontantkassan, 223 932,35 kr. 
På uppmaning av kommunen har Elisabeth varit inne och ändrat så eventuella bidrag 
eller liknande från kommunen betalas ut till vårt plusgirokonto, inte bankkontot som 
det tidigare varit. 

7. Inkomna skrivelser 
-Inbjudan till utställning på Tollarps BK sätts upp på anslagstavlan i klubbstugan. 
-Sjöbo kommun har skickat ut information om ungdomsverksamhet de bedriver 
under tre veckor i sommar. Med förfrågan om det finns verksamhet eller aktiviteter 
de kan komma ut och ”prova på”. Vi känner dock inte att vi har något att erbjuda 
under dessa veckor så Elisabeth skickar detta svar tillbaka till dem. 
-Tolångastationen lägger ner i höst och vi blir då av med de bredbandsmöjligheter vi 
har idag. Claes håller på att kolla upp lösningar för vårt bredband i framtiden. Vi 

mailto:kassor@sjobobk.se


avvaktar och Claes håller koll på detta. 
-Någon använder sig av vår gamla domänadress på nätet soskbk.se och utger sig för 
att vara en brukshundklubb. Claes har varit i kontakt med SBK centralt för att se om 
de kan hjälpa oss gå vidare med detta. Vi inväntar svar från dem. 
-Vi har fått en förfrågan från en Malin Leandersson om att hyra klubbstugan för 
övernattning 5-7/5. Önskan bifalles och Jessica kontaktar henne. 

8. Styrelsebeslut tagna sedan föregående möte 
-Vattentrycket var i akut behov av reparation, vilket nu är åtgärdat. 
-Vi behövde samla till ett snabbt möte angående hur klubben skulle ställa sig till de 
nya förslagen i MT revideringen. Mötet bestämdes till den 2/5 kl 18.30 
-Draghundsportförbundet erbjöd sig att ha en ny informationskväll. Datum för detta 
är bestämt till den 24/5 kl 18.00. 

9. Uppdatering vattenpump och hydrofor 
Det akuta med vattentrycket är åtgärdat och fungerar nu bra.  
Filtret nere i brunnen behöver bytas. Teddy tar på sig att göra detta. 

10. Medlemsmöte, dagordning 
Dagordningen skrivs och läggs upp på hemsidan och FB. Den läggs även på bänken 
under anslagstavlan på klubben. 

11. Info från ordförandekonferensen 
Jessica informerar lite om vad som togs upp. 

12. Regelrevidering MT 
Enligt det som röstades fram på mötet tidigare ikväll: Sjöbo BK yrkar avslag på motion 
nr 8 och bifaller FS förslag nr 4. Detta meddelas nu till SBK Skåne, som är de som 
velat ha in hur klubbarna ställer sig till de olika förslagen. 

13. Information från Claes angående Internet i klubbstugan och vår gamla domän 
Se det som skrivits under inkomna skrivelser. 

14. Körersättning, vem har rätt till det och när? 
Frågan bordläggs och tas upp när Kerstin är med. 

15. Hur premierar vi medlemmar som ställer upp? 
Jessica kollar upp vad vi som klubb har för möjligheter att premiera våra medlemmar. 
Alla uppmanas att fundera på olika alternativ hur man skulle kunna göra för att visa 
uppskattning till de som ”gör mycket”. 
Frågan bordläggs och tas upp nästa gång när även grupperna är med. 

16. Loppis i sommar 
Loppisen är den 5/6 kl 11. Sprid gärna informationen om den till så många som 
möjligt. Dela på FB, sätt upp lappar i era affärer. 



17. Övrigt 
-Traktorn fungerar inte. En mekaniker kommer och tittar under veckan och ger 
kostnadsförslag. Då kommer även olja och oljefilter bytas. 
-Det behöver även bytas olja och oljefilter på gräsklipparen. Margareta frågar Anders 
Lasson om detta. 
-Margareta önskar ha valpträff den 22/5. Detta bifalles. Margareta meddelar Claes 
att lägga in det i kalendern på hemsidan. 
-Det är viktigt att alla som anordnar någonting inte bara skriver det i kalendern i 
klubbstugan utan även meddelar Claes att lägga in det i kalendern på hemsidan. 
Detta missa ofta.  
-Vi behöver köpa nytt hjul till den ena skottkärran. Detta bifalles. Jessica kollar upp 
detta. 
-Jessica har haft möte med Lukas och Rikard. Lukas trivs jättebra på sin praktik hos 
oss och allt fungerar bra. De kommer köpa in material till att laga barometern och 
även lägga till så rallylydnaden finns med där. De kommer även köpa in material för 
att byta/slipa gamla bräder på bänkarna/borden. Detta bifalles. 
-Vi har haft städdag. Få kom men de som kom var flitiga! 
-Björn erbjuder sig att ha en informationskväll/dag och berätta lite om och visa 
frisbee med hund. Detta bifalles och Björn återkommer med datum. 
- Mentalgruppen vill lyfta två frågor: Dels att vi i fortsättningen ”säljer” 8 platser till 
uppfödare. Har den inte 8 hundar så får den ändå betala för 8 platser, vilket innebär 
att vi slipper jaga runt för att fylla platserna för att inte gå back. En annan fråga är att 
när vi anordnar uppfödar MH/MT så är det bestämt sen innan att klubben ska få 
något för det, tex att det hålls kurser, man hjälper till på olika saker osv. Har man inte 
möjlighet till det kanske vi istället ska ta betalt? Känns orättvist mot klubbens egna 
uppfödare som vi kräver ska hålla kurser, medan uppfödare utifrån då kanske inte 
gör det. Många klubbar gör så här. Dels att de ”säljer” 8 platser och dels att de även 
tar en extra summa betalt för att anordna. Styrelsen uppmanas att fundera på detta 
till nästa gång då vi tar det som en punkt för beslut. 
-Brunnen har blivit påkörd av en olyckshändelse. Margareta kollar med Hans-Åke 
angående lagning av den. 
 

18. Mötet avslutas 
Ordförande tackar för visat intresse 
 

Ordförande Jessica Alenius  Sekreterare Elisabeth Olsson 

 
 

Justerare Margareta Wertsberg 



PROTOKOII FöRTVID $ÖBO BK: S MEDLEMSMöTE 2016.05-23

1. Röslängdens faställande, se närvarolista

2. Till ordförande för mötet valdes Margareta Wertsberg

3. Till protokollförare valdes tinda Skoglund Persson

4. Tilljusteringsmän, tillika rösträknare valdes Lena Mårtensson och Eva tenneke
5. Beslut om närvaro och yttranderätt: samtliga närvarande är medlemmar i Siöbo BK

5. Medlemsmiitet har blivit stadgeenligt utlyst
7. Dagordningen fastställdes

8. Förslag till medlemsgrupp: fick ett positiW mottagande, dock ingen som anmälde sig

frivillig. S§relsen tar upp detta på nästa styrelsemöte

9. Efter redovisning av priser och avtal (Tommy Beck) blev det majoritetsbeslut att fortsätta
ha rörli4 avtal där det finns i dag. Tommy lovade att ha koll på prisläget.

10. Agilityn: Lollo Jönsson lovade att tillsammans med några fler titta över hinderna så att inga
hinder är farliga för hundarna att vistas på. Därefter tas de ut. Agilitygruppen kommer
troligen att återuppstå under Lollos ledning.

11. lnga skrivelser fanns

12. övrigt Förslag att skaffa Swish, hade tydligen varit på förslag tidigare och blev inte
hörsammat. Eva Lenneke påpekade att det kommer att behövas mer folk till utställningen,
både före, under och efter. Ring Eva om ni kan hjälpa till

13. Margareta tackade för visat intresse och avslutade mötet

Vid protokollet

Linda Skoglund Persson

Mötesordförande: Margareta Wertsberg

26 st. närvarandefZi,*n&ya"r'&«ry

Justeras: Lena Mårtensson Eva Lenneke



Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2016-05-02 

1. Mötet öppnas 
Ordförande hälsar alla välkomna 

2. Närvarande 
Ordförande Jessica Alenius 
Vice ordförande Margareta Wertsberg 
Sekreterare Elisabeth Olsson 
Ledamot Tommy Beck 
Ledamot Lena Mårtensson 
Suppleant Eva Signal  
Ledamot Lars Fredriksson 

Meddelat frånvaro: 
Suppleant Eva Lenneke 

3. Val av justerare 
Margareta Wertsberg väljs att justera protokollet 

4. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkännes 

5. Föregående mötesprotokoll 
Rättelse: Under §7 Ekonomi ska rätt summa för anläggningsstöd vara 53 206 kr. 
Investeringsstöd har vi inte fått något och därför stämmer alltså inte den summan. 
Även en förtydling angående fakturor. De ska, när det går, skickas till kassörens mail 
(kassor@sjobobk.se) ELLER till klubbens postadress. Att det ska skickas till klubbens 
adress, och inte till den som handlar, finns det tidigare styrelsebeslut på. 

6. Ekonomi 
Vi har sammanlagt, på de olika kontona och i kontantkassan, 223 932,35 kr. 
På uppmaning av kommunen har Elisabeth varit inne och ändrat så eventuella bidrag 
eller liknande från kommunen betalas ut till vårt plusgirokonto, inte bankkontot som 
det tidigare varit. 

7. Inkomna skrivelser 
-Inbjudan till utställning på Tollarps BK sätts upp på anslagstavlan i klubbstugan. 
-Sjöbo kommun har skickat ut information om ungdomsverksamhet de bedriver 
under tre veckor i sommar. Med förfrågan om det finns verksamhet eller aktiviteter 
de kan komma ut och ”prova på”. Vi känner dock inte att vi har något att erbjuda 
under dessa veckor så Elisabeth skickar detta svar tillbaka till dem. 
-Tolångastationen lägger ner i höst och vi blir då av med de bredbandsmöjligheter vi 
har idag. Claes håller på att kolla upp lösningar för vårt bredband i framtiden. Vi 

mailto:kassor@sjobobk.se


avvaktar och Claes håller koll på detta. 
-Någon använder sig av vår gamla domänadress på nätet soskbk.se och utger sig för 
att vara en brukshundklubb. Claes har varit i kontakt med SBK centralt för att se om 
de kan hjälpa oss gå vidare med detta. Vi inväntar svar från dem. 
-Vi har fått en förfrågan från en Malin Leandersson om att hyra klubbstugan för 
övernattning 5-7/5. Önskan bifalles och Jessica kontaktar henne. 

8. Styrelsebeslut tagna sedan föregående möte 
-Vattentrycket var i akut behov av reparation, vilket nu är åtgärdat. 
-Vi behövde samla till ett snabbt möte angående hur klubben skulle ställa sig till de 
nya förslagen i MT revideringen. Mötet bestämdes till den 2/5 kl 18.30 
-Draghundsportförbundet erbjöd sig att ha en ny informationskväll. Datum för detta 
är bestämt till den 24/5 kl 18.00. 

9. Uppdatering vattenpump och hydrofor 
Det akuta med vattentrycket är åtgärdat och fungerar nu bra.  
Filtret nere i brunnen behöver bytas. Teddy tar på sig att göra detta. 

10. Medlemsmöte, dagordning 
Dagordningen skrivs och läggs upp på hemsidan och FB. Den läggs även på bänken 
under anslagstavlan på klubben. 

11. Info från ordförandekonferensen 
Jessica informerar lite om vad som togs upp. 

12. Regelrevidering MT 
Enligt det som röstades fram på mötet tidigare ikväll: Sjöbo BK yrkar avslag på motion 
nr 8 och bifaller FS förslag nr 4. Detta meddelas nu till SBK Skåne, som är de som 
velat ha in hur klubbarna ställer sig till de olika förslagen. 

13. Information från Claes angående Internet i klubbstugan och vår gamla domän 
Se det som skrivits under inkomna skrivelser. 

14. Körersättning, vem har rätt till det och när? 
Frågan bordläggs och tas upp när Kerstin är med. 

15. Hur premierar vi medlemmar som ställer upp? 
Jessica kollar upp vad vi som klubb har för möjligheter att premiera våra medlemmar. 
Alla uppmanas att fundera på olika alternativ hur man skulle kunna göra för att visa 
uppskattning till de som ”gör mycket”. 
Frågan bordläggs och tas upp nästa gång när även grupperna är med. 

16. Loppis i sommar 
Loppisen är den 5/6 kl 11. Sprid gärna informationen om den till så många som 
möjligt. Dela på FB, sätt upp lappar i era affärer. 



17. Övrigt 
-Traktorn fungerar inte. En mekaniker kommer och tittar under veckan och ger 
kostnadsförslag. Då kommer även olja och oljefilter bytas. 
-Det behöver även bytas olja och oljefilter på gräsklipparen. Margareta frågar Anders 
Lasson om detta. 
-Margareta önskar ha valpträff den 22/5. Detta bifalles. Margareta meddelar Claes 
att lägga in det i kalendern på hemsidan. 
-Det är viktigt att alla som anordnar någonting inte bara skriver det i kalendern i 
klubbstugan utan även meddelar Claes att lägga in det i kalendern på hemsidan. 
Detta missa ofta.  
-Vi behöver köpa nytt hjul till den ena skottkärran. Detta bifalles. Jessica kollar upp 
detta. 
-Jessica har haft möte med Lukas och Rikard. Lukas trivs jättebra på sin praktik hos 
oss och allt fungerar bra. De kommer köpa in material till att laga barometern och 
även lägga till så rallylydnaden finns med där. De kommer även köpa in material för 
att byta/slipa gamla bräder på bänkarna/borden. Detta bifalles. 
-Vi har haft städdag. Få kom men de som kom var flitiga! 
-Björn erbjuder sig att ha en informationskväll/dag och berätta lite om och visa 
frisbee med hund. Detta bifalles och Björn återkommer med datum. 
- Mentalgruppen vill lyfta två frågor: Dels att vi i fortsättningen ”säljer” 8 platser till 
uppfödare. Har den inte 8 hundar så får den ändå betala för 8 platser, vilket innebär 
att vi slipper jaga runt för att fylla platserna för att inte gå back. En annan fråga är att 
när vi anordnar uppfödar MH/MT så är det bestämt sen innan att klubben ska få 
något för det, tex att det hålls kurser, man hjälper till på olika saker osv. Har man inte 
möjlighet till det kanske vi istället ska ta betalt? Känns orättvist mot klubbens egna 
uppfödare som vi kräver ska hålla kurser, medan uppfödare utifrån då kanske inte 
gör det. Många klubbar gör så här. Dels att de ”säljer” 8 platser och dels att de även 
tar en extra summa betalt för att anordna. Styrelsen uppmanas att fundera på detta 
till nästa gång då vi tar det som en punkt för beslut. 
-Brunnen har blivit påkörd av en olyckshändelse. Margareta kollar med Hans-Åke 
angående lagning av den. 
 

18. Mötet avslutas 
Ordförande tackar för visat intresse 
 

Ordförande Jessica Alenius  Sekreterare Elisabeth Olsson 

 
 

Justerare Margareta Wertsberg 
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Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2016-06-07 

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 

Susan Carlbom 

Ingrid Nordh 

Ruby Rydén 

Claes von Gegerfelt 

Sven-Ingvar Olsson 

Gunvor Jönsson 

Meddelat frånvaro: 

Ledamot Lars Fredriksson 

Ledamot Tommy Beck 

Suppleant Birgitta Söderström 

Sanna Wendel 

3. Val av justerare 

Margareta Wertsberg väljs att justera protokollet 

4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkännes 

5. Grupperna 

Björn/mental:  

-Ett uppfödar MH kvar nu på lördag den 11/6, sen är nästa ordinarie i augusti.  

-Förslaget på MT revideringen gick igenom på kongressen.  

-Numera anmäler man även till MT på SBK-tävling och inte via hemsidan som 

tidigare.  

-Mentalgruppen önskar att få ändra till att MH och MT endast betalas online via SBK-

tävling och inte som nu att det även går att betala via plusgiro. Det tar extremt 

mycket tid att sitta och leta i inbetalningar från folk. 

-Mentalgruppen önskar även när det gäller uppfödar MH/MT, att uppfödaren får 
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”köpa” ett helt MH/MT, dvs minst 8 hundar. Har de färre hundar än 8 st får de själv 

antingen stå för den kostnaden eller själv leta upp hundar att fylla ut med. Detta är 

något som också tar mycket tid för mentalgruppen, att leta upp hundar att fylla ut 

med för att vi inte ska förlora pengar på dagen.  

-Tidigare är det beslutat att de uppfödare som vi håller MH/MT åt ska ge tillbaka 

något till klubben, tex hålla kurs eller hjälpa till med annat. Mentalgruppen önskar 

göra tillägg i detta beslut med att uppfödaren istället kan få betala pengar som 

kompensation till klubben. 

 

Susann/Skydd: 

Skyddsgruppen tränar på, delvis på klubben delvis på andra ställen. De är 6 stycken 

som tränar aktivt. En i gruppen ska troligtvis vara med på SM. 

 

Eva L/Utställning: 

-Det har inte kommit in så många anmälningar än så länge till vår inofficiella 

utställning i augusti. Reklam ska läggas ut på olika klubbars FB sidor och skickas till 

olika klubbar. 

-Nästa år har vi vår första officiella utställning, den 30/7. 

 

Ruby/Tävling:  

-Appelltävlingen är gjord, 9 anmälda. 

-Lydnadstävlingen i maj är också gjord, med rätt få anmälda. 

-Patrullhundstävlingen den 29/5 hade 11 anmälda. Tre är anmälda till SM i 

försvarsmaktshund. 

 

Claes/IT: 

-Har ej hört något mer om vår ”stulna domän”. 

-Har inte heller hört något mer från Teleservice angående bredbandet. 

-Rapporterar bl.a från distriktsmötet att SMs 100-års jubileum ska vara i Ronneby. 

Tills dess siktar SBK på att komma upp i 100 000 medlemmar. SBK har drygt 70 000 

medlemmar nu. 

 

Ingrid/Kök/Läger:  

-Sista MHt är nu den 11/6 sen är det lugnt för köket under sommaren. 

-Köket önskar att få köpa in ett uppfällbart tält för att underlätta uppsättning och för 

att öka försäljningen på våra arrangemang. 

-Det är ca 35 anmälda till vårt läger, varav 4 eller 5 är nya medlemmar vilket är roligt. 

Eftersom det är 20 års jubileum så önskar lägergruppen få beviljat att köpa en tårta 

till lägret för att det ska bli lite ”fest”! 
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Sven-Ingvar/Stug: 

-Handikappanpassningen och utbyggnaden är så smått påbörjad. De 56 000 kronorna 

som redan finns kommer inte räcka långt så stuggruppen äskar mer pengar till 

ombyggnaden. 

-Skicket på stugan är kontrollerat och det är bra. 

 

Gunvor/Utbildning: 

-Tre stycken har gått grundmodulen nu.  

-I slutet på augusti kommer fyra stycken gå allmänlydnadsinstruktörsutbildningen. 

 

Agility: 

Lollo som är ny sammankallande i agilitygruppen var inte närvarande, men hade 

mailat information. Det finns många mål och visioner både gällande träning, kurser, 

instruktörer och tävlingar! Alla hinder och agilitysaker är övertittade och det finns en 

hel del som behöver åtgärdas. Saker som behöver repareras och material som 

behöver köpas in. Pengar till detta önskas, annars går det inte att få igång 

agilityverksamheten. 

6. MH/MT 

För utförligare information se §5 Grupper 

-Önskan att enbart ha online betalning på SBK-tävlling. 

Beslut: Ja, styrelsen beslutar om endast online betalning på SBK-tävling för MH/MT.  

Även för alla andra tävlingar om så önskas, vilket tävlingsgruppen själv får bestämma! 

-Önskan att uppfödare får ”köpa” ett helt MH/MT. 

Beslut: Styrelsen säger ja till detta. Uppfödare får ”köpa” ett helt MH/MT, vilket 

innebär att de får betala för minst 8 hundar. 

-I beslutet att uppfödare antingen får kompensera klubben med att ex hålla kurser 

eller hjälpa till på annat sätt, önskas det göra tillägg med att uppfödaren istället kan 

betala en summa. 

Beslut: Styrelsen säger ja till detta. Summan fastställs till 750 kr. 

  

7. Föregående mötesprotokoll 

-Frågan om hur vi ska premiera medlemmar tas upp i augusti istället. 

-Loppisen blev framflyttad till hösten. 

-Traktorn fungerar igen. Margareta ska kolla med Anders om oljan och oljefiltret är 

bytt. 

-Jessica har inte hunnit kolla upp skottkärran än. 

-Frisbeekvällen kommer bli den 3/8 kl 18.00. Förslagsvis även med grillning. 

-Brunnen är inte vidgjord än. 
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8. Ekonomi 

Vi har sammanlagt, på de olika kontona och i kontantkassan, 207 721,12 kr. 

Kerstin berättar att vi fått en utbetalning från länsförsäkringar till ett bg som inte 

finns. Kerstin har ändrat utbetalningen till vårt rätta plusgiro. 

9. Körersättningar 

Lite frågor kring körersättning reds ut. 

10. Inkomna skrivelser 

-Det har kommit ett mail från Voov- Veterinär omtanke om våldutsatta, en ideell 

förening. De söker jourhem till hundar vars matte (oftast kvinnor som blir 

våldutsatta) måste flytta men tillfälligt inte kan ta hunden med sig. Lappen sätts upp 

på anslagstavlan och intresserade kan kontakta kontaktpersonen. 

-Lollo har kommit in med en lång lista på förslag på kortkurser som man skulle kunna 

anordna på klubben för att locka folk. Jessica skickar listan till Gunvor och sen 

kommer vi ta upp det på medlemsmötet i höst för att se vem som skulle kunna ha 

intresse och hjälpa till att hålla i kortkurserna. 

-Vi har fått nya medlemmar som vill ha hjälp med att ordna draghundslicens. Kerstin 

tar hjälp av Emelie med att ordna detta. 

-Informationsmöte på Sjöbo kommun gällande Aktivitetskort på nätet när man söker 

bidrag. Tommy går på detta och för sedan informationen vidare till Torsten. 

-Tollarps BK håller en välgörenhetstävling i agility och lydnad. Lapp om detta sätts 

upp på anslagstavlan. 

-Information från SBK om dispensen för lösa hundar och vad som gäller med 

rapporteringen senare i år. Även ansökningar om träningsledarbevis. Ruby håller i 

detta. 

-Information från SBK om regelrevideringen i lydnad. De önskar att man fyller i ett 

svarsformulär på nätet. Ruby ordnar detta. 

11. Styrelsebeslut tagna sedan föregående möte 

Inga beslut tagna. 

12. Medlemsmötet 

Liten rapport från medlemsmötet vi hade i maj. Många hade tyckt att föredraget från 

veterinär Eva var bra. 

13. Gamla protokoll 

Vi ska hjälpas åt att gå igenom gamla protokoll för att lokalisera beslut som är tagna 

som påverkar oss idag. Sammanställ besluten och skicka till Jessica innan nästa 

styrelsemöte. 

2007 Margareta, 2008 Lena, 2009 Eva S, 2010 Kerstin, 2011 Eva L, 2012 Elisabeth, 

2013-2015 Jessica. 
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14. Övrigt 

-Lukas kommer ej vara här under veckorna 23, 24, 29 och 30. 

-Vid årsmötet kommer Kerstin tacka för sig. Hon sitter sin period ut som kassör, men 

kommer inte fortsätta sen. 

-Gällande träden längs med vägen upp så är Jessica i kontakt med kommunen 

angående vem som ansvarar för att åtgärda dessa. 

-Efter att upprepade gånger ha stött på folk som regelbundet verkar träna på klubben 

utan att vara medlemmar hos oss, så vill vi förtydliga: SBK medlemmar är välkomna 

att vid enstaka tillfällen komma och gästträna hos oss. Ska man träna regelbundet får 

man bli medlem hos oss. 

-Köksgruppen önskar köpa in ett uppfällbart tält, se §5. 

Beslut: Styrelsen beviljar att köksgruppen får köpa uppfällbart tält till en kostnad på 

max 2000 kr. Antingen ett långt eller två mindre. 

-Lägergruppen önskar få köpa en tårta för att fira att lägret i år firar 20 år, se §5. 

Beslut: Styrelsen beviljar att lägergruppen får köpa en tårta till lägret till en kostnad 

på max 600 kr. 

-Stuggruppen äskar mer pengar för ombyggnaden, se §5. 

Beslut: Stuggruppen beviljas, att utöver de 56 000 kr som redan tillfallit dem, handla 

för ytterligare max 20 000 kr. Efter det krävs det beslut och godkännande på ett 

medlemsmöte. 

-Agilitygruppen önskar pengar till det som behöver lagas och kompletteras. 

Beslut: Styrelsen är överens om att detta måste fixas för att få igång agilityn. 

Agilitygruppen får komma in med kostnadsförslag på detta snarast så arbetet kan 

komma igång. 

15. Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse 

 

 

 

 

Ordförande Jessica Alenius  Sekreterare Elisabeth Olsson 

 

 

Justerare Margareta Wertsberg 
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Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2016-08-01 

1. Mötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna 

2. Närvarande 

Ordförande Jessica Alenius 

Vice ordförande Margareta Wertsberg 

Sekreterare Elisabeth Olsson 

Ledamot Lena Mårtensson 

Suppleant Eva Signal  

Suppleant Eva Lenneke 

Ledamot Tommy Beck 

 

Meddelat frånvaro: 

Ledamot Lars Fredriksson 

Kassör Kerstin Nordbeck 

Suppleant Birgitta Söderström 

3. Val av justerare 

Lena Mårtensson väljs att justera protokollet. 

4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkännes. 

5. Föregående mötesprotokoll 

Inget att ta upp. 

6. Ekonomi 

Kerstin har lämnat uppgifter till Jessica att vi sammanlagt, på de olika kontona och i 

kontantkassan, har 201 951,25 kr. 

7. Inkomna skrivelser 

- Föreningsbrev från Sjöbo kommun bl.a med information om att det är dags att 

ansöka om aktivitetsstöd. 

- Distriktet har skickat ut ett mail om ett utvecklingsmöte den 10/9. Ett möte att 

diskutera och dela ideér om hur vi kan föra brukshundklubbarna framåt. De önskar 

att 3-4 personer från varje klubb deltar. Styrelsen kollar upp om de kan deltaga och 

återkommer till Jessica innan veckans slut. 

- Information om en kommande rallylydnadsinstruktörs utbildning. Mailet är 

vidarebefordrat till utbildningsgruppen, men kommer även skickas till rallygruppen. 

8. Ny varmvattenberedare och placering 

Teddy har kommit med ett förslag angående att köpa ny större varmvattenberedare 
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och placera den annorlunda i samband med ombyggnaden. Jessica mailar Teddy och 

stuggruppen som får prata ihop sig och sen tar vi upp det på nästa styrelsemöte när 

även grupperna är med. 

9. Datum och förslag på nästa medlemsmöte 

Vi bestämmer att nästa medlemsmöte ska vara den 12/9 och Elisabeth skickar ut 

kallelse. 

10. Sammanställning av viktiga beslut i gamla protokoll 

Några gamla protokoll har gåtts igenom. Resterande ska sammanställas och skickas 

till Jessica senast en vecka innan nästa styrelsemöte. 

11. Privatkurser på brukshundklubben 

Vi följer SBK:s policy att ingen privat verksamhet får ske på klubben. 

12. Brunnen 

Hans-Åke håller på med detta. 

13. Styrelsebeslut tagna sedan föregående möte 

- Styrelsen har varit i kontakt med privatperson angående privat kursverksamhet. 

Detta är utrett och lagt till handlingarna. 

- Agilitygruppen kom in med kostnadsförslag på inköp av material. Detta beviljades. 

- Beslut angående framtida bredband via Teleservice har tagits och Claes håller i 

detta. 

14. Övrigt 

- Tommy rapporterar från mötet han var på i juni på Sjöbo kommun angående APN- 

aktivitetskort på nätet. Det vore bra om vi hade en eller två föreningsadministratörer. 

Tommy erbjuder sig och Elisabeth kontaktar Torsten och hör om han också skulle 

kunna tänka sig vara det. 

- Pratet om Tacksägelsefest återupptas. Vi bestämmer nu ett datum som blir den 

25/11, då aktiva medlemmar som hjälpt till på ett eller annat sätt under året kommer 

bjudas in samt respektive. Även markägare, jägare mfl kommer bjudas in. Margareta, 

Eva S och Eva L tar tag i detta. 

15. Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse. 

 

Ordförande Jessica Alenius   Sekreterare Elisabeth Olsson 

 

 

Justerare Lena Mårtensson 
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Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2016-09-05 

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 

Ledamot Tommy Beck 

Grupper 

Ingrid Nordh 

Ruby Rydén 

Claes von Gegerfelt 

Sven-Ingvar Olsson 

Gunvor Jönsson 

Ann-Louise Jönsson 

Meddelat frånvaro: 

Ledamot Lars Fredriksson 

Björn Olsson 

Annelie Carlsson 

Sanna Wendel 

3. Val av justerare 

Margareta Wertsberg väljs att justera protokollet 

4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkännes 

5. Grupperna 

Jessica/Elisabeth/mental: Säsongen har nu dragit igång och vi har ytterliggare 5 dagar 

inbokade under hösten. Björn ska nu gå M3 utbildning med förhoppning om en 

testledarutbildning under hösten. När det väl blir bestämt om de nya reglerna för 

MT, önskar mentalgruppen ett godkännande av styrelsen att kunna påbörja arbetet 

med att ändra om banan och de kostnader det då eventuellt medför.  

Beslut: Detta är ju något som måste göras för att vi ska kunna hålla mentaltester så 

styrelsen godkänner detta. 

 

Eva L/Utställning: Den inofficiella utställningen har varit. Nästa år är det en officiell. 
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Ruby/Tävling: Elitspårstävlingen har precis varit. I oktober kommer vi ha en 

lydnadstävling och en patrulltävling. I okt/nov kommer det troligtvis vara en 

uppdateringsutbildning för tävlingsledare inför de nya lydnadsreglerna nästa år. 

 

Claes/IT: Inte hört något mer om bredbandet. Sen verkar det som den ”falska 

hemsidan” soskbk.se inte finns längre.  

 

Ingrid/Kök: Köket har startat upp för säsongen. Förra veckan gick kylen i köket sönder 

och man satte då dit den extra vi haft i förrådet. Alla ombeds hålla ögon och öron 

öppna efter billig kyl och frys, tex visningsexemplar eller liknande. 

 

Sven-Ingvar/Stug: Ombyggnaden håller på för fullt. Det är några tappra själar som 

lägger ner massor av sin tid varje vecka. Hittills har de handlat för ca 21.000 kr. Snart 

kommer den ena toaletten rivas för att påbörja bygget av den nya. Claes tar på sig att 

ta fram en kalkyl/budget över ombyggnaden som vi kan redovisa på medlemsmötet. 

Det visas även upp en skiss på ett förslag på hur ”förstugan” ska se ut, där man har 

rullstolsrampen upp och sen utrymme för att kunna svänga runt rullstolen. Styrelsen 

kommer leta efter alternativ till färdig metallramp, för att se om vi hittar något 

billigare alternativ. 

 

Gunvor/Utbildning: Ett avtal håller på att tas fram för de som går tex 

instruktörsutbildning som klubben betalar, där det avtalas hur många kurser eller 

liknande man i gengäld måste hålla för klubben. I nuläget har vi en valpkurs och 

förhoppningsvis en rallylydnadskurs på gång under hösten. Det finns inga instruktörer 

till att hålla nåt annat. Därför önskar utbildningsgruppen att vi tar in Martina 

Eberhard som avtalsinstruktör under hösten.  
Gunvor uppmärksammar också att det fattas en del ”nätstaket” längs kortsidan mot 

hästhagen. Vore bra om vi kunde fixa det eftersom det framförallt när det är 

valpkurser är stor risk att de springer in i hästhagen, men det kan ju även vuxna 

hundar råka göra.  

 

Lollo/Agility: De har haft några kvällar redan där hinder och material börjat repareras. 

Det kommer vara en sista fixardag den 18/9 då de räknar med att bli klara med allt så 

träning kan köras igång. Lollo önskar att få grilla korv eller liknande till lunch åt de 

tappra som hjälper till. 

Beslut: styrelsen godkänner att de ordnar någon enkel lunch, tex grillar korv. 

Lollo berättar även att vippen är sprucken så den bör inte användas mer. Hon ger 

olika förslag på att åtgärda detta. Styrelsen ber henne återkomma med prisuppgifter 

för att kunna ta ställning till vilket alternativ som blir bäst, dock med ett pris på max 

5000 kr.  
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Det kommer vara öppen träning även för agilityn på måndagar så fort allt är färdigt. 

 

Rally: Det är KM på gång i november och förhoppningsvis en rallykurs i oktober. 

 

Torsten/Lägret: En liten sammanfattning av årets läger gavs. Det var 42 deltagare 

som var indelade i 5 grupper.  

På grund av nästa års utställning som infaller v.30 så önskar lägergruppen att lägret 

nästa år läggs några dagar tidigare, samt några dagar kortare. Från lörd kväll 22/7 – 

torsd fm 27/7. Samling första kvällen och städning sista fm. Vilket i övrigt ger 4 hela 

lägerdagar. 

Beslut: Styrelsen godkänner detta. 

 

Torsten/Valberedning: Eftersom Kerstin som är kassör har meddelat att hon lämnar 

sitt uppdrag nästa år har man letat efter någon som kan ta över. Jan Mårtensson kan 

tänka sig detta och kommer redan nu stötta Kerstin och läras upp. 

 

Torsten/Bidrag: Det letas fonder och bidrag för fullt till ombyggnaden. Vi har fått 

53 000 kr från kommunen och det är nu inskickat en ansökan till SBKs minnesfond. 

Fler fonder letas. 

 

Jessica informerar grupperna om att om man vill anordna något så måste man kolla i 

kalendern om något annat är planerat. Ifall det är någon annan verksamhet samtidigt 

får man kontakta dem för att checka av att det är ok. Sen meddelar man Claes som 

lägger in det i kalendern på hemsidan och man får själv skriva in det i kalendern som 

hänger i klubbstugan. 

 

6. Ny grupp 

Eftersom vi börjar få en del medlemmar som är aktiva inom draghundssporten och 

som gärna vill ordna arrangemang i vår klubbs regi så föreslås det att vi startar en 

Draghundsgrupp för att ha en sammankallande att styra upp detta. Förslag på 

sammankallande blir Emelie Nordfelt. 

Beslut: Vi skapar en ny grupp: Draghundsgruppen där Emelie Nordfelt blir 

sammankallande. 

Ett arrangemang kallat Skånedraget skulle varit helgen 15-16/10 på Illstorps 

crossbana, men detta är inställt. Eftersom många hade planerat för det så kommer 

man eventuellt istället anordna en träningstävling den helgen. Mer info om detta 

kommer komma ut. 

  

7. Föregående mötesprotokoll 

-Tommy Bech blir ”föreningsadministratör” gällande bidragen som om några år ska 
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sökas på nätet. Torsten finns behjälplig om det behövs. 

-Angående tacksägelsefesten så ska det snart börja skickas ut inbjudan. 

8. Ekonomi 

Vi har sammanlagt, på de olika kontona och i kontantkassan, 179 000 kr. 

9. Inkomna skrivelser 

-Mail från Sjöbo kommun angående om vi har några höstlovsaktiviteter som vi vill att 

de ska göra reklam för. Det har vi inte så skrivelsen läggs till handlingarna. 

-En utvärdering och sammanställning från lägret har kommit in och vi har tagit del av 

den. Sammanställningen kommer läggas upp på hemsidan om folk vill läsa. 

-Mail från Torsten med info om vad han skrivit ihop för att skicka som ansökan till 

SBKs minnesfond. Styrelsen tycker det är bra och Torsten får gärna skicka iväg det. 

10. Medlemsmötet den 12 sept 

Dagordningen gås igenom. 

11. Styrelsebeslut tagna sedan föregående möte 

-Godkännande av framtagen dagordning till medlemsmötet är taget per mail. 

12. Övrigt 

-Åkgräsklipparen är sönder. Vi får ta reda på till nästa år pris på en ny begagnad. De 

få gånger det är kvar att klippa denna säsong kommer Anders att ta dit sin egen 

privata gräsklippare. Detta tackar klubben honom mycket för! 

-Bruksstegen är sönder. Vi behöver en ny till nästa år för att kunna hålla tävlingar. 

Margareta kollar upp pris. 

-Kan vi ge Torsten tillåtelse att söka bidrag åt klubben? 

Beslut: Styrelsen beslutar att Torsten gärna får lov att söka bidrag åt klubben. 

13. Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse 

 

 

Ordförande Jessica Alenius  Sekreterare Elisabeth Olsson 

 

 

 

Justerare Margareta Wertsberg 
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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 
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Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2016-10-03 

1. Mötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna 

2. Närvarande 

Ordförande Jessica Alenius 

Kassör Kerstin Nordbeck 

Sekreterare Elisabeth Olsson 

Ledamot Tommy Beck 

Ledamot Lars Fredriksson 

Suppleant Eva Signal  

Suppleant Eva Lenneke 

 

Meddelat frånvaro: 

Vice ordförande Margareta Wertsberg 

Ledamot Lena Mårtensson 

Suppleant Birgitta Söderström 

3. Val av justerare 

Eva Lenneke väljs att justera protokollet 

4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkännes 

5. Föregående mötesprotokoll 

-MT-banan: revideringsförslaget gick inte igenom så huruvida MT banan behöver 

uppdateras återkommer mentalgrupen med. 

-Björn är anmäld till testledarutbildning första helgen i december. 

-Gunvor lämnade förra gången ett förslag på avtal vid utbildning, ett avtal som ska 

förtydliga tex hur många kurser man binder sig att hålla åt klubben när klubben 

betalar utbildningen osv, men det togs aldrig något beslut om detta. Vi ber Lena M ta 

fram ett avtal. 

-Nät till hästhagen: Kerstin har 15 m nät som klubben kan få. Kerstin tar detta med 

Gunvor. 

-Vipp: Lollo kollar vidare på fraktkostnad. 

-Åkgräskliparen: Teddy kollar med Sven-Ingvar vad det är som är fel med den för att 

se om den går att laga. 

6. Ekonomi 

Vi har sammanlagt, på de olika kontona och i kontantkassan, 193 932 kr. 

Kerstin tar upp att vi har två bankgiro på Sparbanken Skåne som inte används. 

Behöver vi ha kvar dem när de inte används? Kerstin kollar upp skillnaden på Nordea 
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och Sparbanken Skåne till nästa gång så vi kan ta ställning till om vi ska lämna en av 

bankerna och bara ha en. 

7. Inkomna skrivelser 

-Claes har kommit med en fråga gällande ny ytterdörr. Den är dålig och behöver 

bytas. Styrelsen överlåter till stuggrupen att ta beslut om vilken dörr som ska köpas. 

Det ska vara den dörren som är bäst men såklart även till ett bra pris.  

-Jessica Olofsson vill hålla möte för nya medlemmar den 24/10 vilket styrelsen säger 

ok till. 

-Torsten har ansökt från Donationsfonden. 

-Veberöds Bk har skickat info om utbildningar de håller där. Det är skickat till 

utbildningsgruppen. 

-Information från Effluxi om instruktioner angående avloppet och ”medlet” (dunken 

under vasken i köket). 

-Inbjudan och info om SBK Skånes officiella utställning i november i Åstorp. Lappen 

sätts upp på anslagstavlan. 

-Gunvor har skickat mail om att de fattas böcker till valpkursen, och vill att vi ska ta 

upp och diskutera om det ska ingå litteratur i valpkursen eller inte. Styrelsen föreslår 

att från nästa år ska det inte ingå kurslitteratur, men att det ska finnas möjlighet att 

köpa för dem som vill, till självkostnadspris. Instruktörerna får bestämma vilken 

litteratur vi ska ha. 

 

8. Styrelsebeslut tagna sedan föregående möte 

-Jessica Olofsson önskar hålla i en hundpromenad den 11/10 vilket styrelsen säger ok 

till. 

-Lollo inkom med prisuppgift på ny vippbräda. Hon har fått ner priset till 5000 kr plus 

frakt vilket styrelsen säger ok till. 

9. Styrelsens arbete 

Skjuter på denna punkt till nästa gång. 

10. Sponsorer 

Frågan väcks om vi ska försöka hitta fasta sponsorer till klubben.  

Sponsorer som skänker ska givetvis tackas på tex Fb och hemsidan. 

11. Reklam/Fb 

Facebook sidan ska vara fri från reklam, med vissa små undantag. I nuläget är det 

ytterst få inlägg som plockas bort, det är inget större problem med ”fel inlägg”. 

Däremot är frågan om vem som får göra reklam och hur mycket ibland en svår linje 

att dra. Hade vi haft fasta sponsorer kunde man erbjudit dem att få göra reklam på 

Fb och hemsidan. 
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12. Medlemmar, hur vi får nya och behåller gamla 

Jessica var i september på utvecklingsmöte för Skåne distriktet som SBK centralt 

bjudit in till via distriktet, där det diskuterades olika sätt att få nya medlemmar. Hon 

informerade lite om vad de pratade om och gjorde. 

Uppvisningar kom på tal, förr var vi ofta med på tex Sjöbodagarna eller Svenska 

Nationaldagen. Det kanske är värt ett försök att få till igen för att synas och på det 

sättet locka nya medlemmar. Eva L pratar med Britt Bech om detta. 

13. Medlemsförsäkring 

Det är nya regler som gäller från den 1/4 2016. Nu gäller att ALLA, medlem som icke 

medlem, som deltar i något arrangemang via klubben, oavsett om det är på klubben 

eller någon annanstans, är försäkrade via oss.  

 

14. Övrigt 

-Kerstin ska kolla upp alla nycklar. 

-Det är Gunnel som har hand om taggarna. 

-Teddy informerar om att den 22/10 kommer vi ha Bevakningstävling. Det behövs 

hjälp med figuranter och spårläggare. Vid intresse kontakta Teddy eller Ruby. 

-Om ni upplever problem med larmet/taggarna så kontakta Eva Signal och berätta 

vad problemet var, datum och tid, eva.signal@sjobo.nu. Hon har kontakt med 

larmföretaget. 

-På hemsidan står det kursavgifter på olika ställen. Vi tar bort det där det står vad alla 

olika kurser kostar och har endast kvar det vid respektive aktuell kurs. Detta eftersom 

kurserna kan vara olika långa och därmed justeras priset. 

15. Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse 

 

 

Ordförande Jessica Alenius  Sekreterare Elisabeth Olsson 

 

 

 

Justerare Eva Lenneke 

mailto:eva.signal@sjobo.nu
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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 
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Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2016-12-12 

1. Mötet öppnas 
Ordförande hälsar alla välkomna 

2. Närvarande 
Ordförande Jessica Alenius 
Sekreterare Elisabeth Olsson 
Kassör Kerstin Nordbeck 
Ledamot Lars Fredriksson 
Ledamot Lena Mårtensson 
Suppleant Eva Signal  
 
Meddelat frånvaro: 
Vice ordförande Margareta Wertsberg 
Ledamot Tommy Beck 
Suppleant Eva Lenneke 
Suppleant Birgitta Söderström 

3. Val av justerare 
Lars Fredriksson väljs att justera protokollet. 

4. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkännes. 

5. Föregående mötesprotokoll 
-Brevlådan: Kerstin har ordnat en med lås som kommer sättas upp utanför kontoret. 
Efter det att lådan är monterad skall alla kvitton, körersättningslappar, arvodeslappar 
etc läggas i brevlådan. Detta för att det inte ska ligga lappar öppet med 
personuppgifter. 
-Bankgirona: Kerstin håller på att reda ut vad och var vi har bankgiron. 
-Vinterns rallyträning i ridhus kommer vara 14/1-17 och 11/2-17 kl 9-12. 
-Klubbmästerskap i rally kommer vara den 4/2-17. 
-Angående avtalet med instruktörer och andra funktionärer där klubben bekostar 
utbildningen: Lena har på uppdrag av styrelsen lämnat in ett förslag, se bilaga 1. 
Beslut: Styrelsen godkänner detta förslag och det kommer även göras likadana som 
är anpassade för övriga funktionärer, med detta avtal som grund. 
-Jessica lyfter att det är viktigt att styrelsen läser protokollen som skickas ut och även 
dagordningarna så man är förberedd inför mötet. 

6. Ekonomi 
Kerstin rapporterar att vi sammanlagt har 156 126,29 kr. 
Det diskuteras lite om den stora skillnaden mot ekonomin förra månaden och vi 
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kommer fram till att det denna månaden varit mycket räkningar, utbildningar som 
betalats och pengar som gått till bygget. 

7. Inkomna skrivelser 
-Gunvor har inkommit med förslag till att ändra kursavgifterna. Förslaget är att 
valpkursen ändras från 8 ggr till 6 ggr men med samma kursavgift som innan 850 kr 
inklusive kurslitteratur. Spårkursen är 6 dagar och föreslås höjas med 50 kr till 950 kr. 
Allmänlydnad är 8 ggr och föreslås höjas 50 kr till 900 kr. Tävlingslydnad är 8 ggr och 
föreslås höjas 50 kr till 950 kr. Rallylydnad är 8 ggr och föreslås höjas 50 kr till 950 kr.  
Beslut: Styrelsen godkänner detta förslag. 
-Mail från distriktets rallygrupp om önskemål om feedback och förslag på hur 
framtida distriktsmästerskap i rally ska gå till. Detta är vidarebefordrat till vår 
rallygrupp som kommer svara distriktet. 
-Distriktsstyrelsen har skickat ut information om att de överväger att lämna en 
motion till kongressen 2017 med följande yrkande:  
SBK Skånes distrikt föreslår att kongressen beslutar om att verka för införandet av 
specialsök som tävlingsform inom Svenska Brukshundklubben.  
Distriktet vill ha in yttrande om detta från alla klubbar med beslut om man tillstyrker 
eller avstyrker motionsförslaget. 
Beslut: Styrelsen tillstyrker förslaget. 
-Information om möte angående nästa års nationaldagsfirande i Sjöbo har inkommit. 
Finns intresse att vara med och visa upp vår verksamhet? Vi har varit med förr vilket 
har varit uppskattat. Vi skickar informationen vidare till aktivitets/medlemsgruppen 
och Eva Lenneke som tidigare visat intresse. 
-Mail från Pål Wikén, Rädda Barnen, om att man funderar på att öppna en 
mötesplats i Sjöbo dit folk kan komma för att ta en fika, umgås och se vad 
föreningslivet i kommunen har att erbjuda. Förslagsvis bemannad på olika tider av de 
olika föreningarna. 
Beslut: I dagsläget känner vi inte att detta är något för oss. 
- Jessica rapporterar att vi fått information om att Jeanette Gerdin nu är bortplockad 
från Idrott Online och Jessica tillagd som administratör. 
-Veberöd informerar att de flyttat sin uppdatering för instruktörer. 
-Lollo har skickat in två skrivelser: 
*Oxie BK kommer hålla en A1 instruktörsutbildning (agility) för att få hålla kurser på 
grundnivå.  
Beslut: Styrelsen beslutar att Lollo får gå. Hon får gärna komma in med förslag på 
ytterligare en som vill gå, så tar styrelsen då ställning till om det är aktuellt. 
*Ett förslag på agilitybarometer. Jessica återkopplar till Lollo med styrelsen 
synpunkter på denna. 
-Emelie/draghundsgruppen önskar ha tre tillfällen med ”Löpträning med hund” i 
januari: 7/1, 14/1 och 21/1. En runda på ca 3-4 km som alla kan vara med på oavsett 
om man vill springa, jogga eller gå med sin hund. 
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Beslut: Styrelsen godkänner detta och beslutar även att det ska kosta 20 kr för 
medlemmar i Sjöbo och 40 kr för övriga. 
-Det har från många håll inkommit önskemål om att klubben ska skaffa Swish.  
Beslut: Styrelsen tycker detta är ett sätt att föra klubben framåt och beslutar att vi 
ska skaffa Swish från den 1/1-17. Transaktionsavgiften som är 1,50 kr per transaktion 
kommer att läggas på köpet och information om detta kommer sättas upp. 

8. Styrelsebeslut tagna sedan föregående möte 
-Eftersom vi inte kan få bredband via Teleservice så har styrelsen beslutat att vi ska 
ha internet via Telia för 379 kr/månad. Att överlåta telefonen på Telia skulle kosta 99 
kr i månaden. Eftersom telefonen knappt används så beslutade vi även att vi tar bort 
den fasta telefonen. 
-Efter önskemål av de berörda grupperna så är det beslutat att aktivitetsgruppen och 
medlemsgruppen kommer slås samman till en grupp. 
-Ändring av uthyrningstexten som står i förra styrelseprotokollet. 

9. Larmet 
Det är viktigt att följa instruktionerna om hur man larmar av/larmar på och även hur 
man ställer upp dörren respektive avställer dörren sen. Det blir inte larmat ordentligt 
om man inte först ”bryter” uppställningen av dörren. Det sitter en lapp med 
instruktioner innanför dörren. 

10. Sponsorer 
Vi skjuter på denna punkt. 

11. Adressändring 
Enligt tidigare beslut skall all post rörande klubben gå till antingen våra mailadresser 
på klubben eller till klubbens postadress. Enligt detta måste vi därför ändra adress 
hos Skatteverket eftersom det idag är kassörens privata adress som är registrerad 
där.  
Beslut: Att ändra adress hos Skatteverket. Adressen idag är Skräddaregatan 11, 273 
35 Tomelilla. Den ska ändras till Tomelillavägen 436-29 Anklam, 275 92 Sjöbo. 

12. Anslagstavlan 
Där fönstret tidigare var, bredvid värmepumpen, är det nu ditsatt en träskiva. Förslag 
är att måla den med både magnet- och griffelfärg för att kunna använda den som 
anslagstavla och griffeltavla. 
Beslut: Styrelsen godkänner att Björn och Jessica gör detta och även att de köper in 
spackel och färg till detta. 

13. Värmepumpen 
Teddy har kollat upp pumpen och vad det kan kosta att fixa den. Reparation och 
service går på ca 5000 kr. 
Diskussion om att renovera kontra köpa ny förs. 
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Beslut: Styrelsen beviljar att reparera och serva värmepumpen och att Teddy får 
ordna detta för en kostnad på ca 5000 kr. 

14. SKKs informationsträff 
Jessica informerar lite om vad som sades på informationsträffen hon var på i 
november. Utredningen fortsätter tydligen och skjuts fram ett år till för beslut 2018. 

15. Nya lydnadsregler 
I de nya reglerna från 2017 är där tydligen en hel del som klubbarna själv ska besluta 
om och ta ställning i. 
Vad som är tävlingsområde ska beslutas. Styrelsen föreslår att appellplanen gäller. 
Ansökan om tävlingar ska nu göras två gånger per år. 
Det är upp till arrangören om löptik ska få deltaga. Eftersom det kräver mycket i 
planeringen runt omkring föreslår styrelsen att löptik inte ska tillåtas på tävling . 
Tävlingsledare - vi har inga tävlingsledare, hur löser vi detta inför nästa års tävlingar? 
Carina Barthel har erbjudit sig att döma en inofficiell tävling hos oss i de nya 
klasserna som träning för ekipage, för oss som arrangörer och för henne som 
domare. 
Margareta har fått i uppdrag att prata med och inhämta tävlingsgruppens åsikter i 
frågorna angående tävlingsområdet och löptik, för att styrelsen sen ska kunna ta 
beslut i frågorna. Margareta ska även diskutera problemet med dem att vi inte har 
tävlingsledare och höra om de har förslag på hur vi ska lösa det och informera att 
ansökan om tävlingar får ske 2 ggr per år. 

16. Styrelsens budget, verksamhetsmål och uppnådda mål 
Jessica presenterar förslag på ovanstående. Dessa dokument kommer finjusteras och 
sen skickas ut till styrelsen som får läsa igenom dem innan nästa styrelsemöte. 

17. Datum årsmöte 
Årsmötesdatum sätts till måndagen den 20/2-17 kl 19. 

18. Kallelse och dagordning till årsmötet 
Detta diskuteras lite och kommer nästa vecka färdigställas av Jessica och Elisabeth 
och mailas ut till våra medlemmar. 

19. Övrigt 
-Alla grupper måste göra budget och samtliga inkomster/utgifter måste redovisas 
under året. 
-Vi har 60-års jubileum nästa år. Vi tar detta som en punkt på nästa styrelsemöte. 
-Snöröjning under vintern: Teddy erbjuder sig att i mån av tid komma och ploga i 
första hand vägen och parkeringen. 
-Ett eluttag bredvid verandadörren saknar skyddshölje, vilket är livsfarligt. Teddy tar 
på sig att ordna detta. 
-Lilla traktorn: Teddy kommer kolla den innan våren. 
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-Stora traktorn: Teddy tar upp frågan om vem som håller koll på underhåll etc. Han 
kollar med Sven-Ingvar/stuggruppen. 

20. Mötet avslutas 
Ordförande tackar för visat intresse. 
 
 
 

Ordförande Jessica Alenius  Sekreterare Elisabeth Olsson 
 
 
 
 

Justerare Lars Fredriksson 



 

                                                                                    

Avtal om utbildning 

 
Mellan Sjöbo brukshundklubb och …………………har följande avtal träffats.         
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit vars ett. 

 

Sjöbo brukshundklubb har beslutat att bevilja …………………….att genomgå en 
utbildning till ………………Sjöbo brukshundklubb svarar för kursavgift inkl. 
kurslitteratur och kost. 

 

Som motprestation åtager sig …………………att efter avslutad utbildning hålla tre 
kurser inom en tid av två år i Sjöbo brukshundklubbs regi. 

 

Skulle ………………utan godtagbar anledning i förtid avbryta utbildningen eller inte i 
tid hålla avtalat antal kurser, är hon/han skyldig att till Sjöbo Brukshundklubb 
återbetala uppkomna kostnader för kursavgift inkl. kurslitteratur och kost samt ev. 
övriga kostnader. 

Vid ev. brytande av avtalet skall Sjöbo brukshundklubb från fall till fall bedöma 
anledningen till detta och kan efter individuell prövning nedsätta eller avstå från 
återbetalningsskyldigheten. 

 

Sjöbo   2017-00-00 

 

____________________   ____________________ 




