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Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2018-01-08 

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 Malin Nilsson 

 

Grupper 

Björn Olsson 

Claes von Gegerfelt 

Torsten Ericsson 

Ann-Louise Jönsson 

 

Meddelat förhinder 

Eva Lenneke 

Jessica Olofsson 

Sanna Wendel 

3. Val av justerare 

Malin Nilsson väljs att justera protokollet. 

4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkännes. 

5. Gruppernas presentation 

Margareta/Tävling: Förbereder nu inför årets tävlingar. 

 

Margareta/Mark: Gåvor är inhandlade och utdelade till markägarna. Detta var väldigt 

uppskattat. 

 

Torsten/Läger: Ska snart ha möte och planera årets läger så de sen kan gå ut med 

information och inbjudan. 

 

Torsten/Valberedning: Går igenom valberedningens förslag på ny styrelse inför 

årsmötet. 
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Torsten/Tävlingsförar: Förutom Thomas som är sammankallande så ingår nu även 

Inger Hörnfelt och Torsten i gruppen. Den 31/1 kl 19.00 kallar gruppen till möte med 

medlemmarna för att diskutera nya barometerregler, KM och månadstävlingar. 

Information om detta är utlagt på hemsidan och Fb. 

 

Björn/Mental: Planering av året pågår. Vårt första MH är i mars. 

 

Lollo/Utställning: Datum för vår inofficiella utställning är nu satt till den 9 sept. 

Anmälan kommer gå via MG Events. Efter ett möte i december har det nu anslutit sig 

2-4 nya i gruppen. 

 

Lollo/Agility: Planerar kurs. 

 

Claes/IT: Ny layout på hemsidan. Kommer kolla över datorn på kontoret eftersom 

den vid ett flertal tillfällen hängt sig. Tar upp att information om träffar etc lätt 

försvinner i Fb gruppen pga många inlägg och att det då puttas ner i flödet. Vi 

kommer fram till att vi ska försöka lägga så mycket som möjligt som evenemang 

vilket då gör det lättare för folk att se. 

 

Claes/Stug: Renovering av lilla toaletten är påbörjad. 

 

Eva S/Kök: trettondagsträffen var lyckad och uppskattad. 

6. KM regler med de grupper det berör 

Det har förekommit lite frågor och diskussioner kring klubbmästerskap. Vad ska det 

kosta, ska det finnas ett minimiantal anmälda, priser etc. Styrelsen vill att de grupper 

som berörs av detta, som anordnar KM, ska diskutera igenom detta och återkomma 

med konkreta förslag och tankar till styrelsen på styrelsemötet i april. De grupper 

som berörs av detta är agility, rally och tävlingsförargruppen. 

7. Föregående mötesprotokoll 

Inget att ta upp. 

8. Ekonomi 

Vi har på: 

Sparbanken Skåne 149 767,61 kr 

Sparbanken Skåne  15 585,50 kr 

Plusgirot  26 781,84 kr 

Kontantkassan  3 872 

Totalt  196 006,95 kr 

 

Markgruppen har uppvaktat de markägare som upplåtit sin mark till oss under året. 
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Detta till en kostnad av 4236 kr. 

Larmet blev dyrare än tänkt från början pga fem magnetkontakter som behövde 

bytas samt två sirener. Detta inklusive extra arbetskostnad fanns inte med på 

offerten. 

9. Inkomna skrivelser 

-Utbildningsplan mental. Vi låter distriktet framföra sina åsikter till det centrala. 

-Instruktörsmöte utbildningsgruppen. 

-APN möte. 

-Valberedningens förslag på ny styrelse inför årsmötet. 

-Inbjudan föreningskunskap på nätet. 

-Kallelse till möte den 31/1 med Tävlingsförargruppen. 

10. Styrelsebeslut tagna sedan föregående möte 

-Att Malin får gå grundmodulen som Malmö anordnar. 

-Introhelg i Specialsök kommer bli den 20+21/1, 3 tim per dag. Kommer kosta 350 kr 

per ekipage. Max 6 ekipage. Även möjlighet till åhörarplatser. 

11. Årsmötet 

Vi går igenom lite inför årsmötet. Elisabeth tar på sig att kopiera upp papper och 

lägger i klubbstugan senast 7 dagar innan årsmötet. 

Eva S och Jessica fixar beställning av smörgåstårta. ”Köket” har koll på dricka, kakor 

osv.  

12. Styrelsens och gruppernas årsmöteshandlingar 

Vi går igenom det som är skrivet. Styrelsen godkänner samtliga gruppers 

verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och budgetar. Elisabeth sätter ihop 

verksamhetsberättelserna och verksamhetsplanerna och Jan sätter ihop budgetarna 

för godkännande på årsmötet. 

13. Träningsgrupperna uppdatering 

Det är uppdaterat på hemsidan. 

14. Klubbkläder 

Malin har varit i kontakt med några olika företag och presenterar de uppgifter och 

priser hon fått fram. 

Beslut: Vi beslutar oss för att vi ska använda oss av Sahlins i Tomelilla för att trycka 

klubbkläder.  

Kostnaden som klubben står för är en schablonkostnad på 750 kr (inkl moms) för det 

enfärgade trycket och en schablonkostnad 750 kr + en färgkostnad 750 kr (inkl 

moms) för det färgade trycket. Sedan får medlemmen själv betala 50 kr per tryck. Det 

kommer finnas både i färg (SBKs blå-gula tryck) och vitt. Malin återkommer med mer 

information så fort det är klart. Malin kollar även upp om det finns möjlighet till 

broderad logga. 
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15. Renovering lilla toaletten/duschar 

Nu när renoveringen av lilla toaletten startat så syns det att där är svartmögel. 

Styrelsen föreslår att vi river väggarna och sätter nya skivor. 

Styrelsen diskuterade duscharna som ska byggas pga inkomna tankar om att endast 

göra en dusch och istället få möjlighet att ha ett litet omklädningsrum i anslutning till 

duschen. Tanken har varit två duschar. Styrelsen kom fram till att vi föreslår 

stuggruppen att man istället gör en dusch och använder den andra delen av 

utrymmet till att hänga sina kläder när man ska duscha.  

Jan pratar med Claes. 

16. Studiefrämjandet 

Punkten skjuts på till nästa möte. 

17. Belysningen 

Punkten skjuts på till nästa möte. 

18. Övrigt 

-Elementen på toaletten och kontoret går nu på timern som man kan sätta igång. 

Jessica hör med Teddy om man kan koppla förbi timern så dessa element kan vara 

igång hela tiden, på lägre temperatur. 

-Jan vill köpa ny brevlåda eftersom den vi har inte är tät. 

Beslut: Ja, Jan får köpa ny brevlåda. 

-Musfällorna vi satt upp har tagit en hel del möss. 

-Jessica kollar med Teddy angående telefonen vi köpt in. 

-Vi bör sätta hönsnät på rampen eftersom den blir jättehal när den blir blött. 

Elisabeth och Jessica ordnar med detta. 

-Tankar kring stambokföringsavgifter. Jessica skriver till distriktet och förhör sig om 

hur det ligger till. 

19. Nästa möte 

Nästa möte är den 5/2. 

20. Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse. 

 

 

Ordförande Jessica Alenius  Sekreterare Elisabeth Olsson 

 

 

Justerare Malin Nilsson 


