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Medlemsmöte Sjöbo Brukshundklubb 2017-07-05 

Plats: Sjöbo Brukshundklubb, Anklam 

 

1. Fastställande av röstlängden 

Ja 

2. Val av mötesordförande 

Jessica Alenius väljs. 

3. Lokalklubbstyrelsens anmälan om protokollförare 

Elisabeth Olsson väljs. 

4. Val av justerare tillika rösträknare 

Lena Mårtensson och Eva Signal väljs att justera protokollet. 

5. Beslut om närvaro-och yttranderätt förutom av personer §7 moment 2. 

Bara medlemmar närvarande, 20 st. 

6. Fråga om medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst 

Ett extra möte som blivit kallat till 14 dagar innan. 

7. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkännes. 

8. Beslut om inköp av nytt klippaggregat för klippning av appellplanen 

Vi behöver köpa nytt klippaggregat för att kunna klippa appellplanen. Eftersom det 

kostar mer än styrelsen själv får ta beslut om presenteras två olika alternativ för 

medlemmarna på mötet, som sen får ta ställning till dessa och besluta vilket vi ska 

inhandla. 

 

Alt 1. Teddy presenterar en som är 2.75 m bred och klipper med knivar. Denna kostar 

ca 19.900 kr exkl moms. Med moms ca 24.000 kr. Till detta kan man köpa hjul som 

kostar ca 4000 kr. 

Alt 2. Jan presenterar en som är 1.95 m brett och är en slaghack som slår gräset. 

Denna kostar 19.875 kr inkl moms. Här ingår även ett extra rempaket. 

 

Diskussioner om för och nackdelar på de två olika i relation till vad vi behöver förs. 

När alla fått den informationen de behöver för att ta beslut så genomförs en öppen 

röstning med handuppräckning. Alla närvarande röstar på alt 1. Vid frågan om vi ska 

köpa till de extra hjulen röstar alla utom en för detta. 

Beslut: Genom röstning beslutas det att vi ska köpa in alt 1 samt extra hjul till denna. 

Teddy kommer se till så den blir beställd dagen efter mötet. 
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9. Beslut om maxbelopp för inköp/investeringar/tjänster som styrelsen för besluta 

om utan medlemsmöte 

Långt tillbaka är det beslutat att styrelsen själv får ta beslut om saker som kostar max 

10.000 kr. Har det kostat mer än det har det krävts godkännande på medlemsmöte. 

Penningvärdet har förändrats sen dess och det känns rimligt att höja detta 

maxbelopp för att inte behöva kalla till en massa extra medlemsmöten. 

 

1. Förslag att höja beloppet till 20.000 kr. Öppen röstning genomförs där alla röstar 

för detta. 

Beslut: Att höja maxbeloppet som styrelsen själv får ta beslut om till 20.000 kr. 

 

2. Förslag att styrelsen, med båda revisorernas godkännande, vid speciella akuta 

situationer som ”behöver lösas” får ta beslut om högre summor än 20.000 kr utan 

godkännande på medlemsmöte. Öppen röstning genomförs där alla röstar för detta. 

Beslut: Att styrelsen, med båda revisorernas godkännande, vid speciella akuta 

situationer får ta beslut om högre summor än 20.000 kr utan godkännande på 

medlemsmöte. 

10. 60-års jubileet/invigning av handikappanpassningen den 30/9 2017 

Det kombinerade jubileumsfirandet och invigningen kommer vara den 30/9. Under 

dagen kommer det vara öppet hus där olika grupper bjuder på aktiviteter för 

medlemmar och allmänhet. 

På kvällen blir det fest där alla som varit aktiva under året bjuds på mat. Övriga samt 

respektive får betala en liten summa. 

Två olika matalternativ presenteras. Dels fat från Ingelstad kalkon. Dels grillad gris. 

Även om det är senare i höst och man aldrig kan veta hur vädret är så är alla rätt 

överens om att det är väldigt trevligt att ha grillfest. 

Beslut: Vi kommer ha grillat. Alla som varit aktiva under året kommer bjudas in och 

bjudas på mat och dryck. Andra medlemmar samt respektive är också välkomna men 

får betala 100 kr. 

11. Övrigt 

-Gunvor informerar om att vi troligtvis kommer ha någon form av aktivitet för 

funktionshindrade till hösten. 

-Torsten berättar att lägret som snart drar igång är fullt. Men är det någon som 

missat att anmäla kan man alltid sätta upp sig på reservlista. 

-Torsten informerar också om att ordförande Jessica Alenius meddelat att hon inte 

kommer ställa upp till omval nästa år. Så valberedningen letar nu ersättare till 

ordförandeposten och ber alla att hålla ögonen öppna efter lämplig kandidat och i så 

fall tipsa valberedningen om detta. 
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12. Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse 

 

 

 

Ordförande Jessica Alenius  Sekreterare Elisabeth Olsson 

 

 

 

Justerare Lena Mårtensson  Justerare Eva Signal 


