
 

 

Styrelsemöte, Sjöbo BK 

Den 4 november 2019 kl. 19.00 

Plats: Sjöbo Brukshundklubb, Anklam, Sjöbo 

 

1. Mötet öppnas  

Ordföranden hälsar alla välkomna.  

2. Närvarande  

Styrelsen 

Lena Ytterberg 

Sara Eronn 

Ann-Louise Esbjörnsson, även för utställningsgruppen (ej närvarande under p. 11) 

Jan Mårtensson 

Tommy Bech 

Malin Rosén, även för utbildningsgruppen 

Lars Fredriksson, även för frivilliggruppen 

Eva Signal, även för köksgruppen  

 

Grupperna 

Claes von Gegerfelt, Info/it 

Björn Olsson, mentalgruppen 

Anneli Carlsson, rally- och nose workgruppen 

 

Frånvarande 

Boel Lassing 

Margareta Wertsberg 

Lena Mårtensson 

Eva Andersson 

Marie Österberg Fredriksson 

Inger Hörnfeldt 



 

 

3. Val av justerare  

Ann-Louise Esbjörnsson och Lena Ytterberg väljs till justerare 

4. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkännes 

5. Medverkan från grupperna 

Agility: Sammankallande saknas. Togs upp på medlemsmötet.  

Frivillig: Inget nytt. Teddy ska bakdöma för att bli auktoriserad FM-kontrollant.  

Info/IT: Fiber uppe till beslut igen, p g a internetet inte fungerar optimalt. Fiber billigare 

månadskostnad än i dagsläget. Större behov framöver för bra uppkoppling.  

Stug: Taket på containern på, slutligt färdigställande kvarstår. Sandblästring planerad, men ingen 

målning förrän till våren. Nytt skydd till luft/lyft pumpen byggt av spillvirke. Nytt entrétak till nya 

duschen byggt. Fönsterbräden färdigställda. Skrapning och målning av fönster/dörrar på ett antal 

ställen kvarstår till våren. Anmält läckage på lilla toan åtgärdat 

Kök: Nya gardiner. Mindre utbud av frysrätter ska köpas in till klubben. 56 anmälda till 

tacksägelsefesten. 

Mental: Verksamheten rullar på. Extra MH inlagt. Björn nyutexaminerad testledare MT. När 

MH/MT är inbokat på klubben, ta kontakt med mentalgruppen för diskussion innan annan kurs 

bokas på klubben samma tid. Eftersom skogen avverkats, så kan andra aktiviteter vara en störning.  

Rally: KM 8 december 2019. Tråkigt med kollision KM och kurs. Vasen bokad, utfall det inte skulle 

gå att vara i Hans-Åkes hall. KM läggs sent, eftersom de officiella tävlingarna slutat.  

Nose work: Försök att få ihop möte i gruppen för synpunkter ang. regelrevidering 

Utbildning: Malin och Lena Y hoppar in för Lena M. Jenny Lynn tar valpkursen. Jenny anmält 

intresse att hjälpa till. Instruktörsmöte på måndag den 11 november. Bonny anmält intresse att 

hjälpa till.  

Utställning: sista siffrorna kommit in. Vinst 27 360 kr. Utvärderat kostnader inför kommande år för 

att minska kostnaderna. Beräkningen är exkl. lager på rosetter mm.  

6. Struktur styrelsearbete och styrelsemöten 

15 september skickades mail ut om effektivisering av styrelsearbetet. Förslag att grupperna deltar en 

ggn/kvartal, och annars meddelar styrelsen om viktiga uppdateringar och lägga fram förslag till 

beslut. Synpunkter har inhämtats. Två kom in med positiva synpunkter.  

Styrelsen fattar följande  



 

 

 

BESLUT 

Grupperna medverkar en ggn/kvartal från verksamhetsåret 2020.  

_________________ 

7. Föregående mötesprotokoll 2 september 

Protokollet gås igenom. Margareta tar fram datum för spårträning i Snogeholm. På medlemsmötet 

togs önskemål om HLR-utbildning upp. Eventuellt kan en HLR-utbildning anordnas till våren. 

Frågan om fler bänkar kring planen diskuteras. Claes tar med sig detta.   

8. Föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll godkännes.  

Gräsklippningen är löst. 

Rökförbudet är löst. 

Dåligt ljus på appellplan: i dagsläget bra ljus precis vid stolparna. Det finns en annan typ av lampor 

med vitt sken. Det gula ljuset är för att man inte ska bli så bländad. Diskussion om en extra stolpe i 

mitten av plan. Behov av att räkna på maxeffekt på matarkabeln. Eventuellt finns material till 

stolpar så det räcker, dock krävs ett stort gjutarbete. Teddy tar fram beslutsunderlag.  

Skåp/förråd för priser m.m.: antingen hålla koll på auktionssidor alt. bokhylla med dörrar och lås. 

Eventuellt finns plats i det vita plåtskåpet som finns i klubbstugan.   

Sannas träning: 16 intresseanmälningar. Sanna har bett om att få återkomma med datum. Lena Y 

mailar till de som är intresserade.  

9. Beslut tagna sedan föregående möte  

- Blomma till Lena Mårtensson 

- Inköp av nya gardiner 

- Extra MH 23 november 

10. Ekonomi  

Rapport per den 31 oktober 

Sparbanken Skåne  166246,11     

Placeringskonto  142967,61     

Företagskonto  23278,50     

Nordea PG-konto  37935,49     



 

 

Klubbkassan konto 1910 3834,00     

Kökskassan konto 1930 2198,00 

Total   210213,60 

Vi har under månaden betalt vår revisor 5000 kr. Vi har fått ett investeringsbidrag från Sjöbo 

kommun på 15000 kr, gällande vårt fönsterbyte.     

11. ”Extern” utställningsarrangör (Ann-Louise Esbjörnsson medverkar inte under 

diskussion eller beslut) 

Styrelsen bordlägger frågan. Förslag presenteras för medlemmarna på Årsmötet 24/2 2020 om olika 

modeller som Sjöbo kan välja. Lena Ytterberg framför styrelsens åsikter till Ann-Louise. 

12. Inkomna skrivelser  

a. Work shop värdskap 

Diskussion förs om att hålla någon annan stans än i klubbstugan. Förslag Sjöbo Gästis. 

Styrelsen fattar följande 

BESLUT 

Work shopen ska hållas på Sjöbo Gästis. Max 40 deltagare. Bindande anmälan. 

______________ 

b. Utställningsbarometern 

c. Förslag diskussion/föreläsning 

Finns intresse att hålla funktionärskvällar är styrelsen positivt inställd till detta! Viktigt att 

fånga upp medlemmar som vill vara aktiva.   

d. Skrivelser från centrala om Nose Work 

e. Fiberanslutning 

Diskussion om inkommen offert. Installationskostnad 19 999 kr (rabatterat, ordinarie pris 

25 000 kr). Fri uppkoppling hela 2020. Teleservice gräver just nu i Anklamskorset, det finns 

ingen annan leverantör som planerar installation av fiber. Om vi kommer med i första 

omgången (kräver grävtillstånd), då klart i februari. Annars klart till hösten. Styrelsen fattar 

följande 

BESLUT 

Klubben ska beställa fiberanslutning enl. offert från Teleservice.  

________________ 



 

 

13. Övrigt  

- Verksamhetsplaner och berättelser samt budget in från grupperna senast den 25 november.  

- Studiefrämjandet kommer den 9 december kl. 18.30. Önskemål om att styrelsen närvarar, 

samt att en från varje grupp deltar.  

- Trivselregler utskrivna och inplastade att sätta ut på anslagstavlan och i klubbstugan. 

- Klubben har ingen kod till låset till bommen, säkerhetsrisk. Nu har Eva Signal och Jessica 

Alenius tillgång till koden. Lena Ytterberg pratar med Skogssällskapet.  

- Diskussion om löptikar på plan förs. Beslut fattat vid medlemsmöte maj 2015. Frågan om 

löptikars medverkan på kurs diskuteras. 

- Körersättning diskuteras.  

- Diskussion om koppeltvång i skogen. ta upp på work shop värdskap 

- Sara Eronn avgår som sekreterare till kommande verksamhetsår.  

14. Mötet avslutas 

Ordföranden tackar för visat intresse. 

 

 

 

 

 

 

Lena Ytterberg, ordföranden tillika justerare     Sara Eronn, protokollförare 

 

 

 

 

Ann-Louise Esbjörnsson, justerare 

 


