
Extra styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2018-12-17 

Sjöbo Brukshundklubb, Anklam, Sjöbo 

 

1. Mötet öppnas 

Ordföranden hälsar alla välkomna. 

 

2. Närvarande 

Lena Ytterberg 

Sara Eronn 

Margareta Wertsberg 

Jan Mårtensson 

Lena Mårtensson 

Malin Rosén 

Eva Signal 

Lars Fredriksson 

 

3. Val av justerare 

Lena Ytterberg och Jan Mårtensson väljs till justerare. 

 

4. Godkännande av dagordning 

Till det extra styrelsemötet, som hålls med anledning av kommande årsmöte, har ingen 

dagordning skickats ut.  

 

5. Föregående mötesprotokoll 

Protokollet från föregående styrelsemöte godkänns.  

 

6. Beslut tagna sedan föregående möte 

Inga beslut fattade sedan föregående möte.   

 

 

 



7. Årsmötet  

Avgående sammankallande samt avgående från styrelsen ska avtackas. De som avgår är Torsten 

Eriksson, Gunvor Jönsson, Thomas Undenius samt Margareta Wertsberg. (Diskussion om 

avtackning av Margareta Wertsberg förs i hennes frånvaro) 

 

Eva Signal ansvara för att blombuketter köps in.  

 

Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse samt budget ska finnas tillgängligt i klubbstugan senast 

tre veckor innan årsmötet. Sara Eronn skickar ut kallelse och dagordning innan julhelgen.  

 

Efter vissa justeringar och kompletteringar godkännes verksamhetsplan och 

verksamhetsberättelse. Valberedningens förslag till styrelseledamöter och suppleanter kommer att 

tillkomma.  

 

Jan Mårtensson sammanställer gruppernas respektive budgetunderlag, som kommer att läggas 

som en klumpsumma i klubbens budgetförslag. Klubbens budgetförslag kommer sedermera att 

tas upp på årsmötet för fastställelse av budgeten.  

 

Styrelsen diskuterar förslag till hedersmedlemskap som tas upp på årsmötet. Tre personer 

kommer att tas upp som förslag.  

 

Malin Rosén ordnar diplom till årets hedersmedlemmar (om beslut fattas på årsmötet) samt till 

föregående års hedersmedlemmar. Eva Signal ordnar blombuketter.  

 

Lena Mårtensson ska höra med Emelie Knast om hon kan fotografera under årsmötet.  

 

8. Övrigt 

Förfrågan om tillstånd för polisen att använda planen till träning har kommit in. Styrelsen fattar 

följande 

 

BESLUT 

Polisen får ett generellt tillstånd att använda planen för träning under förutsättning att det inte 

hindrar övriga medlemmar från att använda planen.  

_____________ 



Fråga från mentalgruppen om hur många figuranter som de får utbilda, datum för deras 

verksamhet samt om och hur de kan binda figuranter till verksamhet åt klubben efter att klubben 

bekostat deras utbildning. Styrelsen fattar följande  

 

BESLUT 

1. Mentalgruppen får utbilda 5 figuranter, i enlighet med framställan. 

2. Mentalgruppens förslag på datum för deras verksamhet godkännes.  

3. Mentalgruppen får binda upp figuranterna för ett visst antal tillfällen, dock inte under en 

bestämd tidsperiod. Mentalgruppen återkommer med förslag på sådant förbindelseavtal.  

______________ 

 

Förfråga från klubbens larmoperatör om klubben önska service på larmet har inkommit. Jan 

Mårtensson återkommer med närmare specifikation och kostnad.  

 

Skrivelse inkom till föregående styrelsemöte om ersättning till klubbens medlemmar för olika 

aktiviteter och uppdrag (ex instruktörer och volontärer på tävling etc). Sedan föregående möte 

har Jan Mårtensson kollat vad som gäller för ersättning. De enda som klubben är skyldig att utge 

ersättning till är de som deltar på MH (testledare, beskrivare och figuranter) Med anledning av att 

det inte finns möjlighet att utge ersättning till alla som hjälper till med aktiviteter, tävlingar och 

kurser blir det mest rättvist om ingen får ersättning (med undantag för vid MH).  Styrelsen fattar 

följande  

 

BESLUT 

Klubben kommer inte att utge någon ersättning till verksamma medlemmar inom klubben med 

undantag för vid MH (testledare, beskrivare och figuranter). Beslutet påverkar inte ersättning för 

domare.   

______________ 

 

Socialförvaltningen i Helsingborg har frågat om det får sätta upp information om familjehem på 

klubben. Med anledning förvaltningen tillhör en annan kommun och att det inte rör verksamhet 

aktuell för klubben så beslutas att de inte får sätta upp informationen.  

 

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

 



9. Nästa möte 

Styrelsemöte den 7 januari 2019.  

 

10. Mötet avslutas 

Ordföranden tackar för visat intresse. 

 

 

 

 

 

Lena Ytterberg, ordföranden tillika justerare                              Sara Eronn, protokollförare 

 

 

 

Jan Mårtensson, justerare 


