
 

Styrelsemöte för Sjöbo brukshundklubb 2018-12-03  

Sjöbo Brukshundklubb, Anklam, Sjöbo 

 

1. Mötet öppnas  

Ordföranden hälsar alla välkomna.  

 

2. Närvarande  

Lena Ytterberg 

Sara Eronn 

Margareta Wertsberg 

Jan Mårtensson 

Malin Rosén 

Tommy Bech 

Ann-Louise Esbjörnsson 

Eva Signal 

 

3. Val av justerare  

Lena Ytterberg och Margareta Wertsberg väljs till justerare. 

 

4. Godkännande av dagordning  

Med tillägg av punkten ”Facebookgrupp” som punkt 14 och efterföljande punkter i respektive 
ordning godkänns dagordningen.  

 

 

 



5. Föregående mötesprotokoll  

Protokollet från föregående styrelsemöte godkänns. Protokollet från medlemsmöte den 18 
november 2018 kommer att skickas till styrelsen för godkännande.  

 

6. Beslut tagna sedan föregående möte  

Inga beslut fattade sedan föregående möte.  

 

7. Ekonomi  

Enligt ekonomisk rapport 2018-11-30: 

Sparbanken Skåne         203450,11 kr  

          

Placeringskonto        153867,61 kr  

          

Företagskonto        49582,50 kr  

          

Nordea PG-konto        16552,99 kr  

          

Klubbkassan konto 1910        2385,00 kr  

          

Kökskassan konto 1930        2006,00 kr  

          

Total        224394,10 kr  

Klubben har inte haft några extraordinära intäkter/kostnader under månaden 

 

8. Verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och budgetar  

Budgetar 

De inkomna budgetarna från grupperna gås igenom.  

Det antecknas att budget från Nosework- och rallygruppen kommit in men att de inte går att ta 
del av vid mötet på grund av filformatet. Frivillig-, drag- och skyddsgruppen har tidigare inte 
kommit in med budgetar. Skydd kommer eventuellt in med en budget för 2019.  

Samtliga budgetar fastställs vid det extra styrelsemötet den 17 december 2018.  

 



Följande anmärkningar om inkomna budgetar görs: 

Mark: det är totalt sju markägare som ska få gåvor. Gåvorna får kosta max 1 000 kr per 
markägare.  

Tävling: utgifter ska kompletteras med startavgifter. Startavgiften är på 60 kr per 
anmälningsavgift och betalas in via SBK. En klumpsumma om 5 000 kr läggs in i budgeten för 
startavgifterna.  

Mental: utgifter för skrammel och spökdräkter köps in på budgeten för 2018.  

Verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner 

Lena Ytterberg sammanställer en skrivelse med samtliga verksamhetsplaner och berättelser. 
Skrivelsen mailas ut till styrelsen för genomgång inför extra styrelsemötet den 17 december 2018. 

Eftersom medlemsgruppen inte haft någon verksamhet under 2018 kommer den att betecknas 
som vilande under verksamhetsberättelser.  Under verksamhetsplanen kommer medlemsgruppen 
att slås ihop med utbildningsgruppens verksamhet.  

 

9. Upplägg årsmötet  

Årsmötet hålls den 25 februari 2019 kl. 19.00. Samma dagordning som föregående år. Kallelse 
skickas ut innan julhelgen.  

Klubben bjuder på smörgåstårta. För mat krävs anmälan till köket senast två veckor innan mötet. 
Det krävs ingen anmälan för att delta på mötet. 

Lena Ytterberg kommer inte närvara vid årsmötet.  

Sara Eronn skickar ut mail till grupperna med förfrågan om vilka sammankallande som slutar. De 
sammankallande som avgår ska avtackas vid årsmötet.  

 

10. Sammanfattning medlemsmötet 18 november 2018  

Protokollet från mötet kommer att mailas till styrelsen. 

De förslag som togs upp på mötet kommer att tas upp av styrelsen efter jul/nyår med anledning 
av arbetet inför årsmötet. Förslag om prova-på-agility från medlemsmötet tas upp eftersom 
beslut behöver fattas omgående.  

Styrelsen fattar följande  

BESLUT 



Prova-på-agility kommer att hållas den 6 april kl. 14.00 (i första hand), eller den tid som passar 
instruktören Amanda Thelander.  

11. Möten 2019  

Preliminärt kommer styrelsemöten fortsatt att hållas den första måndagen varje månad. Beslut 
om datum för medlemsmöten och årsmöte fattas av nya styrelsen på första styrelsemötet – den 4 
mars 2019 – efter årsmötet.   

 

12. Mentalgruppens behov av nytt skrammel/spöken m.m.  

Det finns plats i budgeten för 2018 för mentalgruppen att göra de inköp som de ansökt om.  

Styrelsen fattar följande 

BESLUT 

1. Mentalgruppen får köpa in nytt skrammel för 3 600 kr.  
2. Mentalgruppen får köpa in två nya spökdräkter för 1 050 kr styck. 

 

13. Inköp utställningsgruppen  

Utställningsgruppen har behov av fyra nya tält, två trimbord, fyra plastbord, tennisbollar till 
stolsben, licens för program för anmälningar till utställning. Totalt skulle inköpen gå på omkring 
19 900 kr, varav 5 900 kr avser licensavgift.  

Inköpen är budgeterade med undantag för licensavgiften.  

 

14. Facebookgrupp 

Det vore mer användbart och lättare att nå ut med event etc om klubben – istället för nuvarande 
facebookgrupp – skapade en sida. Sara Eronn lägger upp en sida till den 17 december 2018 för 
styrelsen att titta på. Gruppen kommer att läggas ner efter en omställningsperiod. Sara Eronn, 
Malin Rosén och Ann-Louise Esbjörnsson kommer initialt att läggas in som administratörer.    

 

15. Inkomna skrivelser   

Skrivelse har kommit in om ersättning för de som håller kurs i jämförelse med de som arrangerar 
tävling (som inte får ersättning). Styrelsen kommer att inhämta riktlinjer från SBK (Jan) och 
agilityklubben (Ann-Louise) om vad som gäller för ersättning till frivilliga i klubben och därefter 
fatta beslut i frågan.  



 

16. Övrigt  

Det är kallt på toaletterna. Teddy ska koppla om värmen som tidigare beslutat. Lena Ytterberg 
påminner honom om detta.  

 

17. Nästa möte  

Extra styrelsemöte den 17 december 2018 för att diskutera årsmötet. Styrelsen anses kallad 
genom dagens möte.  

Styrelsen avvaktar med markförfrågan till KC Ranch till efter jul/nyår.  

 

18. Mötet avslutas 

Ordföranden tackar för visat intresse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lena Ytterberg, ordföranden tillika justerare         Sara Eronn, protokollförare 
 
 
 
 
 
 
Margareta Wertsberg, justerare 


