
 

 

Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2017-11-06 

1. Mötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna 

2. Närvarande 

Ordförande Jessica Alenius 

V Ordförande Margareta Wertsberg 

Kassör Jan Mårtensson 

Ledamot Lena Mårtensson 

Ledamot Lars Fredriksson 

Ledamot Tommy Bech 

Suppleant Eva Signal  

Suppleant Malin Nilsson 

 

Grupper 

Claes von Gegerfelt 

Torsten Ericsson 

Ann-Louise Jönsson 

Gunvor Jönsson 

Anneli Carlsson 

Marie Östberg Fredriksson 

Björn Olsson 

 

Malin Nilsson väljs till sekreterare då ordinarie sekreterare är sjuk. 

3. Val av justerare 

Lena Mårtensson väljs att justera protokollet 

4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkännes 

5. Grupperna 

Eva S/Kök: 

- Spisen fungerar utmärkt, dock behöver fortfarande tätningslisten kring ugnsluckan 

åtgärdas. Köksgruppen har bytt ekonomiansvarig. Köksgruppens ekonomiansvariga och 

inköpsansvariga är nu Eva Signal och Lena Mårtensson. 

Eva och Lena har fixat nya gardiner till klubbstugan. 

 

Margareta/Tävling: 

- Patrullhundstävling genomförd under slutet av oktober, totalt 14 ekipage startade och 

en extra domare fick tillsättas med kort varsel. 

Inga fler tävlingar under 2017. 

 



 

 

Teddy/Frivillig: 

- Rekryteringsmöte på Sjöbo BK den 8 november kl 19:00. 

 

Gunvor/Utbildning: 

- Helena Berlin ska hålla en valpkurs på lördagar under januari månad.  

John vill gärna gå en noseworkutbildning (för att kunna hålla kurser) till våren 2018 i 

Södra Ljungby, kostnad för kursen är cirka 10 000 kr sedan tillkommer kostnad för 

boende och körersättning. Med denna kursen får John även behörighet att utbilda nya 

instruktörer. Ett annat alternativ är att gå kurs genom SBK, grundmodulen till en kostnad 

av cirka 3500 kr och sedan noseworkutbildning till en kostnad av ytterligare cirka 3500 kr 

men då blir han inte behörig till att lära ut till andra instruktörer.  

John kommer även starta upp en träningsgrupp på tisdagar, inriktning på nosework. John 

och Anneli var eventuellt intresserade av att ta över utbildningsgruppen. 

 

Torsten/Läger: 

- Klubbens läger under 2018 kommer vara under vecka 30 med start på söndagen vecka 

29 och vara fram till fredag kväll vecka 30. Lägergruppen diskuterar att höja lägeravgiften 

till 200 kr, detta för att kostnader för att bland annat tacka markägarna ska ingå in 

avgiften.  

 

Torsten/Valberedning: 

- Jaqueline vill inte längre vara med i gruppen eftersom hon bor en bit bort. 

 

Claes/IT: 

- Claes vill få in de datum under 2018 som är planerade för att få in detta i kalendern. 

Innan datumen skickas till Claes, skall de skickas till styrelsen så att det inte blir 

dubbelbokningar.  

 

Claes/Stug: 

- En renovering av den lilla toaletten är nästa projekt men det behövs fler som kan hjälpa 

till med detta.  

 

Lollo/Agility: 

- Alla hinder är kompletta och en agilitykurs är igång, slutar nästa vecka. Det är oklart när 

vårens uppstart kommer ske. 

 

Björn/Mental:  

- Årets sista MT gick av stapeln i helgen, den nya haren användes då och den fungerade 

bra trots att batteriet inte var fulladdat. Gruppen önskar köpa in ett extra batteri. 

 

Marie och Anneli/Rally: 

- Klubbmästerskap är under planering, datum kommer. Skylthållarna som dom önskade 

köpa in är slut i lager och går inte att få tag på. Finns ett alternativ med andra 



 

 

skylthållare i aluminium som önskas istället. Gruppen skriver med detta inför nästa års 

budget.  

Till våren ska det hållas en rallytävling, lite oklart vilka klasser det blir men det blir 

förmodligen dubbelklasser så klubben tjänar mer på detta. Gruppen efterlyser 

funktionärer som kan hjälpa till.  

6. Arbetsbeskrivningar 

Jessica förklarar varför vi har arbetsbeskrivningar och hur det fungerar. 

7. Budget, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse 

Jan informerar om att han kommer skicka ut underlag till alla grupperna inför kommande 

års budget. Senast den 3 december vill styrelsen ha in verksamhetsplan, 

verksamhetsberättelse samt budget från grupperna. 

8. Föregående mötesprotokoll 

Inget att ta upp. 

9. Klubbkläder 

Elisabeth ska återkomma till Margareta med namn på kontaktperson. 

10.  Renovering lilla toaletten 

Jessica tycker vi behöver en projektledare som kan styra upp projektet. Jessica ska skrivit 

ihop något som skickas till Claes så det kan läggas ut på hemsidan och Facebook. 

11.  Girobetalningar 

Klubben är skyldig att ta emot trots att det skapar mer jobb för klubben.  

12.  Skadedjur, möss och mullvad 

Jan löser problemet med mullvadarna då han hittat en typ av fälla, kostnad cirka 5-600 

kr. Jan köper in 2 st och han sköter så att fällorna kontrolleras och laddas om. 

 

Möss inne i klubbstugan. Kolla med försäkringsbolaget om vi kan få tillstånd att lägga ut 

gift via Anticimex. Jan skickar kontakt uppgifter och vårt försäkringsnummer till Jessica, 

som kontaktar Länsförsäkringar. 

13. Utbildning/Instruktör 

Styrelsen vill att de som ska fungera som instruktörer åt klubben i första hand ska gå 

kurser från SBK, utbildningsgruppen får återkomma om intresse finns att gå specialsök 

inom SBK. 

14. Pistoler/Revolvrar 

Vi har 5 st revolvrar i kassaskåpet, varför har vi så många? 

Eventuellt kan en vara Tommys då han lånat ut en av sina egna till klubben i somras. 

Tommy kollar om det är hans pistol.  



 

 

15. Annandagsträffen 

Eva och Margareta fixar lottpriser, Lena och Jan fixar glögg, pepparkakor med mera. 

Jessica fixar frågor till tipspromenaden. 

16. Träningsgrupper 

Vi borde se över vilka kontaktpersoner det finns till respektive träningsgrupp, detta ska 

stå på hemsidan så att medlemmarna lätt hittar. Margareta kollar upp, kontaktperson till 

de olika grupperna och mailar Claes korrekta uppgifter. 

17. Årsmöte 

Datum för årsmöte är satt till den 26 februari 2018, vecka 9. 

18. Ekonomi 

Sparbanken Skåne 

- Placeringskonto 159767,61 

- Företagskonto 15196,50 

Totalt: 174964,11 

 

Nordea 

- Plusgirokonto 15601,65 

 

- Kontantkassa 3172,00 

 

TOTALT: 193737,76 

 

Månadens inköp: 

Inköp av fyllnadsmaterial till vägen 6347kr 

Inköp av röjare 5769 kr 

Inköp av ny hare till MH/MT-gruppen 7220kr 

 

Jubileumsfesten kostade 9452kr och i samband med jubileet fick vi 1600kr i gåva av 

Sjöbo kommun. 

19. Inkomna skrivelser 

- Mia Bergstrand har mailat angående om hon får ta hit en instruktör, men styrelsen 

efterfrågar mer information så som kostnad, syfte med mera. 

- Sjöbo kommun frågar om vi vill vara med i sportlovsprogrammet, men klubben har inga 

aktiviteter att erbjuda. 

- Bruks/lydnadsdistriktet informerar om den nya rutan som måste kryssas i för att 

anmäla i SBK tävling. Bekräftelse på att man tagit del av regler och anvisningar. 

- Förslag på hedersmedlemskap, har kommit in till styrelsen. På nästa möten diskuterar 

styrelsen de inkomna förslagen. 

20. Övrigt 

-Rubys minnesstund blir den 10 december. Anmälan till Margareta för den som vill 



 

 

medverka. Britt Bech har hand om inbetalning till cancerfonden, betalningen ska vara 

Britt tillhanda senast den 26 november. 

- Jägarna tycker samarbetet funkar bra men trots skyltar och information finns det flera 

klubbmedlemmar gått i skogen med lösa hundar vid jakt. Det är viktigt att behålla vår 

goda relation med jägarna, de är få jaktdagar, de dagar ska vi välja att gå på annan plats. 

Styrelsen tar upp detta på medlemsmötet.  

- Jessica informerar om att Lukas har slutat, eventuellt hör hans nya handledare av sig 

framåt våren för eventuellt nytt samarbete. Jessica står kvar som kontaktperson 

tillsvidare. 

- Värmepumpen fungerar inte alls i nuläget. Vi diskuterade om en ny reparation kan vara 

aktuellt eller om vi skall köpa in ny/nya. Vi behöver få in offerter från lite olika företag 

för att se vad som är bästa lösningen för oss. Jan kollar upp detta. 

- Margareta har priser till årsmötet samt lite andra priser som hon förvarar hemma så 

länge tills dess att vi har ordnat ett låsbart skåp i stugan. 

- Thomas Undenius kommer ta över Barometern. 

- Teddy hade tänkt göra vid vägen den 17 november, så som salta och fylla igen hålorna 

samt såga ner träd. Teddy efterfrågade hjälp. 

- Medlemmarna missnöjda då vi inte får använda militärens mark för träning och 

spårning medan militären använder oss vid rekryteringsmöte. Diskuterades att gå ihop 

med andra klubbar för att skriva ett brev till försvarsmakten om detta. Några 

medlemmar ska ta kontakt med andra berörda klubbar för att diskuterat detta vidare. 

- Malin ska skriva ihop ett inlägg till Facebooksidan och till hemsidan om att hon 

informerar om ”projekt vaksam” och dess innebörd på medlemsmötet. Malin var på 

pressträff i Sjöbo och där informerades om att projektet drar igång den 1 november. 

- Jan vill köpa in 2 st mullvadsfällor, cirka pris är 5-600 kronor. 

Beslut: Jan får köpa in fällorna. 

- Margareta tar på sig att köpa snigeldynamit till stenarna på appelplanen. 

21. Nästa möte 

Nästa möte planeras till den 4 december, kl 19:00 i klubbstugan på Sjöbo BK. 

22. Mötet avslutat 

Ordförande tackar för visat intresse. 

 

 

Ordförande Jessica Alenius   Sekreterare Malin Nilsson 

 

 

 

Justerare Lena Mårtensson 


