
 

 

 

Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb den 2 september 2019  
Plats: Sjöbo Brukshundklubb, Anklam, Sjöbo  

 
1. Mötet öppnas  

 
Ordföranden hälsar alla välkomna.  
 

2. Närvarande  
 

Styrelsen  
Lena Ytterberg  
Sara Eronn  
Malin Rosén, även för utbildningsgruppen  
Jan Mårtensson  
Lena Mårtensson  
Lars Fredriksson, även för frivilliggruppen  
Boel Lassing, även för lägergruppen 
Eva Signal, även för köksgruppen 
Tommy Bech 

 
Grupper  
Margareta Wertsberg, tävlingsgruppen  
Marie Österberg Fredriksson, rally- och noseworkgruppen  
Anneli Carlsson, rally- och noseworkgruppen  
Claes von Gegerfelt, info/it samt stug  
Inger Hörnfelt, valberedning  

 
Frånvarande  
Ann-Louise Esbjörnsson, styrelsen, även för agility- och utställningsgruppen  
Sanna Wendel, skyddsgruppen  
Eva Andersson, tävlingsföraregruppen  
Björn Ohlsson, mentalgruppen  
 

3. Val av justerare  

Lena Ytterberg och Malin Rosén väljs till justerare. 

 

4. Godkännande av dagordning 

Med justering på så sätt att p. 10–12 flyttas upp till efter p. 6 godkänns dagordningen. 

 

5. Medverkan från grupperna 

Agility: Lolla har anmält ett önskemål att någon annan tar över ansvaret för gruppen m. a. a. att 

hon inte längre är aktiv inom agilityn och har mycket arbete med utställningsgruppen.  

 



 

 

Frivillig: Eventuellt planeras en ny kurs till våren som ska organiseras centralt av SBK Sverige. 

Information i senaste numret av Brukshunden om ett eventuellt prova-på-läger sommaren 2020 

som klubben bör marknadsföra. Teddy går FM-kontrollantsutbildning i Halmstad v. 38. 

 

Info/it: Önskemål tas upp om en ansvarig fotograf som vill fotografera till hemsidan på 

evenemang och tävlingar.  

 

Stug: Problem med att filtret från brunnen slammar igen, vilket gör att cisternen på toaletten fylls 

på mycket långsamt diskuteras. Teddy felsöker och åtgärdar. Problem med att avloppsvatten 

kommer upp i köksavloppet diskuteras. Lars och Claes felsöker gemensamt. Takstolar kommer att 

monteras på den gröna containern för att stabilisera upp taket. Det behövs hjälp med rengöring av 

containern inför ommålning. Föreslag att vår logga ska sättas upp på färdigmålade containern. 

 

Kök: Elitklass spår-tävling har gått bra. Ytterligare hjälp till utställningen den 15 september behövs. 

Grupper som tar fika på klubbens bekostnad måste specificera vad som tas, eftersom det är olika 

priser på olika typer av dryck och godis.  

 

Läger: lägergruppen har möte kommande vecka under vilket sommarens läger kommer diskuteras 

och utvärderas. 

 

Mark: Eventuellt finns ny träningsmark (stubb) att tillgå. Margareta och Bodil ska även ansöka om 

mark till år 2020 hos Stiftelsen Skånska Landskap.  

 

Tävling: dubbel tävling elitklass spår genomfördes helgen 31/8 – 1/9. Tävlingarna gick bra, även 

om enbart två deltagare var med efter specialen på lördagen. Positiv respons från de tävlande att ha 

en spårläggare per spår som även ansvarade för utkörning och mottagande av spåret. SBK Skåne 

har lagt ut en enkät på sin hemsida med syfte att hjälpa arrangörer efter genomförd tävling. Klubbar 

anmodas lämna ut den efter tävlingen. Vi diskuterar hur detta skulle kunna göras.   

 

Nose work: Specialsökstävling genomfördes 7 juli, vilket gick bra. Det finns bilder på områdena att 

publicera på hemsidan.  

 

Rally: Inget nytt. 

 

Tävlingsförare (inskickat från Eva Andersson via e-post inför mötet):  

 1. Vi har en tävlingsträning kvar för året. Det är söndagen den 22 september kl 14.00. 



 

 

2. Vi håller kostnaderna inom de ramar vi fått, har inte saldo för augusti ännu, men 

diskuterar utgifter och inkomster med Jan när det behövs. 

3. Margareta och jag har pratat oss samman kring utbildning av ”inofficiella" 

tävlingsledare. Inte bestämt något datum. men information läggs ut på hemsidan när vi 

kommit så långt. Utbildningen sker under hösten.  

 

Utbildning: Det har varit sommaruppehåll, men nu drar kurserna igång till hösten. Det har hållits 

en agilitykurs som, trots stor efterfrågan, endast fick fem deltagare. Förhoppningen är att kursen ska 

leda till en träningsgrupp. Två allmänlydnadskurser är igång och en valpkurs startar den 3 

september. Höstens spårkurs är fulltecknad. Diskussion om att hyra in en instruktör i freestyle förs.  

 

Utställning:  två veckor kvar till årets utställning. 250 anmälda. Funktionärer kommer samlas 

lördagen den 14 september för att förbereda. Det krävs ytterligare funktionärer till parkeringen, 

lottförsäljning, ringbyggnation samt att bära in priser. Claes åtar sig att fotografera finalisterna. En 

extra kostnad har tillkommit för kritiklappar p. g. a. ett missförstånd med en sponsor.  

 

Valberedning: behov av ytterligare en medlem i gruppen eftersom Jessica slutar.    

 

6. Medlemsmötet 21 oktober – info till grupperna 

Sanna och Jocke kommer att prata skydd. Mötet börjar kl. 19 och skyddsinformationen börjar 

därefter kl. 20 och håller på till kl. 21.  

 

7. (10) Gräsklippning 

Behov av någon som har övergripande ansvar för gräsklippningen samt fler som kan hjälpa till att 

klippa. Under sommaren behöver planen klippas en gång i veckan. Gräsklippningen ska tas upp 

som en fråga på medlemsmötet den 21 oktober.  

 

8. (11) HLR-utbildning 

Endast en intressent till SBK:s regionala HLR-utbildning. Många instruktörer, funktionärer och 

styrelsemedlemmar har redan utbildning genom sina arbeten. Klubben kommer därför endast 

skicka en deltagare till utbildningen, trots att det fanns två platser till klubbens förfogande.  

 

 

 

 



 

 

9. (12) Digitala mötesprotokoll 

Lena Ytterberg har undersökt frågan om protokollen från klubbens möten kan undertecknas 

digitalt och enbart publiceras på hemsidan, vilket ska vara okej. Diskussion om program för digital 

signering förs.  

 

10.  (7) Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll godkänns.  

 

11. (8) Beslut tagna sedan föregående möte  

Beslut har fattats om att skicka Lollo på utbildning i Jönköping för utställningsgruppen.  

Fråga uppkom om datum för medlemsmötet, men beslut om att vidhålla den 21 oktober fattades.  

 

12. (9) Ekonomi  

Sparbanken Skåne      181093,11        

Placeringskonto      172967,61         

Företagskonto      8125,50   

       

Nordea PG-konto      96533,99   

       

Klubbkassan konto 1910     6532,00   

       

Kökskassan konto 1930     5653,00   

       

Total       289812,10   

 

Under augusti månad har vi inte haft några extraordinära kostnader eller intäkter.   

 

13. Inkomna skrivelser  

Skrivelse om att klubbens bibliotek innehåller böcker med förlegad information som kan vara 

missvisande, speciellt för nya medlemmar. Biblioteket ska gås igenom och gamla böcker med 

irrelevant information ska rensas bort.  

 

  



 

 

Klubben har fått in en offert på hjärtstartare. 14 900 kr för hjärtstartare. I priset för hjärtstartaren 

ingår även HLR-utbildning för 14 personer (till ett värde av 6 900 kr).  

 

Styrelsen fattar följande 

 

BESLUT 

Lena Ytterberg ska för klubbens räkning beställa en hjärtstartare enligt offerten.  

_________________ 

 

14. Övrigt  

Motioner till årsmötet 2020 ska komma in under september månad. Information om detta ska 

läggas ut på facebookgruppen.  

 

Möte med friluftsfrämjandet kommer hållas den 10 september för att diskutera gemensamma 

förhållningsregler kring klubben.  

 

Diskussion förs om datum för höstens städdag. 

 

Styrelsen fattar följande 

 

BESLUT 

Städdag kommer hållas den 13 oktober, kl. 10.00.  

_________________ 

 

Diskussion om att effektivisera styrelsemötena förs. Särskilt diskuteras att beredningen av frågorna 

bör genomföras utanför mötestid, för att sedan ta upp förslag till beslut på styrelsemötet. Skrivelse 

ska skickas till grupperna inför fortsatt diskussion nästkommande möte.  

 

Vägen skulle behöva åtgärdas på nytt. Tommy tar kontakt och återkommer med prisförslag och 

datum för genomförande.  

 

  



 

 

15. Mötet avslutas 

Ordföranden tackar för visat intresse.  

 

 

 

 

 

Lena Ytterberg, ordförande, tillika justerare            Sara Eronn, protokollförare 

 

 

 

 

Malin Rosén, justerare  


