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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 


