
Styrelsemöte Sjöbo BK 2019-12-02 

1. Mötet öppnas 

2. Närvarande 
Lena Ytterberg 
Malin Rosén (sekreterare) 
Jan Mårtensson 
Lena Mårtensson 
Tommy Bech 
Eva Signal 
Lars Fredriksson 
Ann-Louise Esbjörnsson 
 
Frånvarande: 
Sara Eronn 
 

3. Val av justerare  
Jan Mårtensson väljs till att justera protokollet tillsammans med mötets ordförande. 

4. Dagordningen godkännes 

5. Föregående mötesprotokoll 
Sannas träningar för funktionärerna är igång, det är många intresserade. Sista datumet för 
träningarna är den 18 december. 
 
Vägbommen upp till Oran är låst och koden går att få tag på via styrelsen. Lista med 
jourtelefonnummer kommer sättas upp utanför klubbstugan. 
 
Enligt samtal med Johan Söderqvist på Skogssällskapet har de inte hunnit påbörja 
trädfällningen ännu. De kommer göra detta så snart de stora maskinerna passerar Sjöbp. 
Inget datum är satt. 

6. Beslut sedan föregående möte 
Mentalgruppen har önskat att byta ett av MH-datumen för 2020 vilket styrelsen godkände. 
 
En styrgrupp i styrelsen har till SBK Skåne ansökt om att 7 st förtjänsttäcken ska delas ut i 
samband med årsmötet 24 februari 2020. Distriktsstyrelsen fattar beslut om detta. 
 
Styrgruppen har också ansökt om att 1 st Förtjänstmedalj skall dessa ut i samband med 



Årsmötet för Svenska Brukshundklubben våren 2020. Förbundsstyrelsen fattar beslut om 
detta.  

7. Ekonomi 
 
Sparbanken Skåne         171878,61  
Placeringskonto                142967,61 
Företagskonto                    28911,00 
 
Nordea PG-konto               8323,09 

 
Klubbkassan konto 1910   3834,00 
 

Kökskassan konto 1930    4180,00 
 
Totalt:                              188215,70  
 
Vi har under månaden bytt ut vår kodlåsbox till larmet, kostnad 6500 kr.  
Tacksägelsefesten kostade 4913 kr, samt att vägen blivit hyvlad för 2750 kr. 

8. Uppdatering Workshop 
Totalt har 24 personer anmält sig till den 9 december.  

9. Verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och budgetar för 2020 
Styrelsen går igenom inkomna handlingar från grupperna gällande verksamhetsår 2020. 

10. Tävlingar 2020 - sammankallande vakant  
Sammankallande för tävlingsgrupp och markgrupp vakant fr o m verksamhetsåret 2020. 
Styrelsen diskuterar olika tänkbara alternativ. 

11. Regler för medverkan i Svenska Mästerskapen 
Styrelsen går igenom befintliga regler och det finns mer att önska, punkten flyttas till nästa 
styrelsemöte den 16 december.  

12. Upplägg till årsmöte 
Punkten flyttas till nästa styrelsemöte den 16 december. 

13. Styrelsemöte 2020 
13/1, 10/2, 9/3, 14/4, 11/5, 8/6, 10/8, 14/9, 12/10, 9/11, 14/12 
Årsmöte den 24 februari 2020. 



 

14. Inkomna skrivelser 
Jenny-Lynn vill gå tävlingsledarutbildning, styrelsen fattar beslut att hon får gå 	 	 	
tävlingsledarutbildning i lydnad och bruks.  
 
Från Skånska Landskap: Nytt bokningssystem from 20191202, önskemål för klubben är 	
inskickade. 

15. Övrigt 
Teddy har kollat upp priser gällande belysning på appelplanen: det kommer kosta cirka 
15-20000 kr för att få ytterligare en belysningsstolpe till planen plus arbete, material och 
armaturer. Troligtvis kommer det kosta närmre 50 000 kr för att få upp en extra stolpe på plan. 
Styrelsen fattar inget beslut i frågan. 
 
Ny uppsättning av knivar till betesputsaren önskas för att kunna sköta underhåll och 	 	
service.  
 
Styrelsen söker en sekreterare fr o m verksamhetsåret 2020. 

16. Nästa möte 
Extra styrelsemöte den 16 december kl 19:00 i Anklam. 

17. Mötet avslutas 


 
____________________________________ 
Ordförande Lena Ytterberg 
 
 
 
____________________________________ 
Sekreterare Malin Rosén 
 
 
 
____________________________________ 
Justerare Jan Mårtensson


