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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 

 

____________________   ____________________ 


