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Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2017-06-12 
 

1. Mötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna 

2. Närvarande 

Ordförande Jessica Alenius 

Vice Ordförande Margareta Wertsberg 

Kassör Jan Mårtensson 

Sekreterare Elisabeth Olsson 

Ledamot Lena Mårtensson 

Ledamot Tommy Bech 

Suppleant Eva Signal  

Suppleant Eva Lenneke 

 

Grupper 

Björn Olsson 

Claes von Gegerfelt 

Sven-Ingvar Olsson 

Torsten Ericsson 

Ann-Louise Jönsson 

 

3. Val av justerare 

Eva Lenneke väljs att justera protokollet. 

4. Godkännande av dagordningen 

Punkt 6 läggs till och sen godkänns dagordningen. 

5. Grupperna 

Björn/Mental:  

-Vi har precis haft MT på ny godkänd bana. Under den testdagen trillade de två 

träden där overallen är upphängd, träden var helt söndermurkna. Så detta måste 

åtgärdas tills vi har nästa MH i augusti. Vi måste även köpa nya figurer till figurraden 

på MT vilket vi önskar pengar till att kunna göra. 

 

Lollo/Utställning: 

-Sista anmälningsdagen till utställningen är den 30/6. Vi ska efterlysa funktionärer på 

Fb som vill hjälpa till. 

 

Lollo/Agility: 

-Intyg för Lollos godkända instruktörsutbildning har nu kommit så förhoppningsvis 
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blir det agilitykurs till hösten. En fixardag för att göra klart det sista på hinderna 

kommer snart ordnas. 

 

Lollo/Medlemsgruppen:  

Under våren har det varit utställningsträning då många kom. På nationaldagen var ett 

gäng med och visade upp lite olika grenar samt hjälpte till att bära in fanan. Det var 

mycket trevligt! 

 

Claes/IT: 

-Mailen på den stationära datorn inne på kontoret ska fixas så den fungerar igen. Vi 

har nu fått tillbaka en bärbar dator som finns att låna om någon behöver till 

någonting. Den kommer så länge finnas hos Claes men det är bara att säga till om 

man behöver låna den. Det har kommit in önskemål om att vi införskaffar en 

projektor.  

 

Eva S/Kök:  

- Alla är nöjda och glada. På rallytävlingen i maj hade vi enbart servering nere vid 

planen i ett tält. Kylskåp och frys togs ner dit och detta var mycket lyckat! 

 

Torsten/Läger: 

-Det är 38 st anmälda till lägret. 

 

Sven-Ingvar/Stug: 

-Plattform, staket och ramp är klara. I övrigt går det lite långsammare nu eftersom de 

tappra själar som jobbar med detta börjar bli lite trötta. 

6. Tävlingsmailen och sammankallande till markgruppen 

Någon behöver ta över inkommande mail som kommer till tävlingsgruppen. Förslag 

är Jessica Olofsson, Margareta Wertsberg och Susan Carlbom. Margareta kollar med 

de andra. 

Mest akut med tävlingsgruppen är Elittävlingen i september. Förslag är att 

Margareta, Hans-Åke och Jessica O roddar runt detta. Även Birgitta Wallin står 

behjälplig med vad vi behöver hjälp med. 

Gällande sammankallande i markgruppen. Det brådskar att ha någon som är ansvarig 

eftersom lägret behöver mark, likaså elittävlingen i september. Margareta frågar 

Hans-Åke om han kan tänka sig och kollar även runt efter någon mer.  

7. Arbetsbeskrivning 

Alla grupper skall ta fram en arbetsbeskrivning av vad de tycker att de bör göra och 

vad som ligger under dess grupp. Är det saker som det känns som det ligger under 

mer än en grupp var vänlig diskutera då med den andra gruppen och se vilken grupp 

som är bäst lämpad för uppgiften. Detta för att klargöra vad grupperna ska göra så 
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både styrelsen och grupperna vet vad som förväntas och ingenting missas. 

Sedan gör styrelsen en sammanställning av detta och eventuellt lägger till, tar bort 

eller flyttar om uppgifter, för att sedan diskutera innan det slutgiltigt antas. 

Är det något som är oklart eller ni är osäkra på så hör av er till styrelsen. 

Denna arbetsbeskrivning skall skickas till sekreterarmailen senast den 6 augusti så 

styrelsen kan titta på detta på nästa styrelsemöte. 

8. Info från distriktsmötet 

Claes informerar från distriktsmötet: 

Ordförande Rolf meddelade att medlemsavgiften ändå höjs nästa år till 400 kr pga att 

medlemsantalet inte ökat som man siktat på, utan snarare minskat. Man behöver få 

in pengar till jubileet. 

Den 30/5 2018 fyller SBK 100 år. 

Claes visar den nya loggan. 

Specialsök är nu en ny tävlingsform inom SBK (SKK har nosework) 

Det kommer bli en räddningshundskurs i höst i distriktet. 

Ny sekreterare efterlyses till distriktet till nästa år. 

Sen visar Claes även en sammanfattning på hur SBK ska fira jubileet hela nästa år. 

Man kan gå in på www.brukshundklubben.se/jubileumsapporten och se hela 

programmet. 

9. Jubileum och invigning 

Förslag om att vi arrangerar en dag där alla grupper kan göra en sak, där vi har olika 

aktiviteter etc. Och att man sen har en middag på kvällen som blir som en 

kombinerad tacksägelsefest. Datum för detta kommer bli den 30/9. Mer information 

kommer komma ut. 

10. Skötsel av stuga, plan och omnejd 

Olika förslag och idéer om hur vi bäst ska lösa skötseln av klubben diskuteras. Alla får 

gärna fundera på om ni har något bra förslag och i så fall återkomma till styrelsen. 

Har man tid över så får man gärna åka till klubben och plocka ogräs, plantera 

blommor eller liknande. Allt för ökad trivsel. 

11. Föregående mötesprotokoll 

-Jan skickar in redovisning till kommunen för pengarna vi fick av kommunen till bl.a 

rampen. 

-Nya locket är på plats på brunnen. 

12. Ekonomi 

Vi har på: 

Sparbanken Skåne 189 767,61 kr 

Sparbanken Skåne  25 084,50 kr 

Plusgirot  15 956,67 kr 

http://www.brukshundklubben.se/jubileumsapporten
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Kontantkassan  2 392 

Totalt  233 200,78 kr 

 

Stuggruppen har under månaden gjort inköp till bygget för ca 8000 kr. I denna 

summa ingår kostnaden för att flytta låsanordningen i samband med ytterdörrsbytet, 

4500 kr. 

Reparationen av trädgårdstraktorn kostade 4331 kr. 

13. Larm 

Tommy har varit i kontakt med Verisure. Han ska kolla upp fler detaljer. Förslag är att 

om vi kan lösa det med tillräckligt många koder vi behöver så får Tommy 

godkännande att teckna nytt larmavtal. 

Beslut: Styrelsen godkänner detta 

14. Sponsorer 

Fortsatta diskussioner framöver. 

15. Hedersmedlem 

Jessica jämför valberedningens förslag mot SBKs regler så tar vi beslut om detta nästa 

gång. 

16. Inköpsrutiner 

För att få kontroll över vad som beställs och framförallt över de enorma summor det 

nu kostar så måste vi försöka samordna alla typer av beställningar. Sen får grupperna 

vända sig till de som är ansvariga när saker behöver beställas. 

Inköp av kontorsmaterial kommer Jan hålla i. Det kommer sättas upp en lista på 

väggen inne på kontoret där man får skriva när någonting börjar ta slut. Detta måste 

alla hjälpas åt med för vi kan inte riskera att vi står utan papper, bläckpatron etc på 

en tävling. 

Priser och rosetter tar Malin på sig att vara ansvarig för. Hon kommer ta reda på var 

det är mest prisvärt att beställa ifrån och sen får grupperna som behöver beställa till 

tävlingar och andra arrangemang vända sig till Malin som sedan beställer. 

17. Soptunnor 

Vi har bestämt att vi ska behålla de gröna och kommer diskutera vidare om 

eventuellt byte framöver av de fristående tunnorna. 

18. Inkomna skrivelser 

-Föreningsbrev Sjöbo kommun, bl.a angående aktivitetsstöd som ska sökas i aug. 

-Information från tävlingsutskottet. 

-Information angående om utbildningsgruppen eller instruktörer stöter på 

problemhundar så kan man kontakta Jan Gyllensten, som fått detta i uppdrag av 

polisen. 
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-Svenska Draghundshemsidan är uppdaterad. 

-Inbjudan till förstudie i Vombsjösänkans biosfär. 

19. Övrigt 

-Mentalgruppen behöver köpa in nya figurer till figurraden samt ny ”ställning” till 

dumpen. Pris går inte att säga i skrivande stund. 

Beslut: Styrelsen godkänner detta som naturligtvis ska införskaffas till så bra pris som 

möjligt. 

-Diskussion om att det borde finnas mer än en person i grupperna som har koll på 

saker som ska göras osv, speciellt eftersom det måste finnas någon back-up i 

händelse av sjukdom, avhopp etc. 

-Önskemål har framförts om införskaffande av projektor. Diskussion förs om hur ofta 

den skulle komma att användas, kostnad kontra kvalitet etc. Vi bestämmer att vi 

håller ögonen öppna efter en begagnad men skjuter annars på det till nästa år pga 

många stora kostnader detta året. 

20. Nästa möte 

Nästa möte är den 14/8 med grupperna. 

21. Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse. 

 

 

 

Ordförande Jessica Alenius  Sekreterare Elisabeth Olsson 

 

 

 

Justerare Eva Lenneke 


