
 

 

Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb den 4 mars 2019 

Plats: Sjöbo Brukshundklubb, Anklam, Sjöbo 

 

1. Mötet öppnas 

Mötesordföranden Malin Rosén hälsar alla välkomna, i ordinarie ordförandes frånvaro. 

 

2. Närvarande 

Styrelsen 

Malin Rosén (ordföranden) 

Jan Mårtensson 

Lena Mårtensson 

Sara Eronn 

Eva Signal, även för köksgruppen 

Ann-Louise Esbjörnsson, även för agility- och utställningsgruppen 

Tommy Bech, även för markgruppen 

 

Grupperna 

Margareta Wertsberg, tävlingsgruppen 

Inger Hörnfeldt, valberedningen 

Claes von Gegerfelt, info/IT 

Björn Olsson, mentalgruppen 

 

3. Val av justerare  

Malin Rosén och Ann-Louise Esbjörnsson väljs till justerare 

 

4. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkännes 

 

5. Medverkan från grupperna  

 

Mental: MH hålls på lördag, planerad testledarutbildning och MT blir av inom kort.  

 

Agility: Planerad prova-på-dag blir ej av. Uppvisning och prova-på-tillfälle hålls på Lions familjedag 

den 28 april 2019. Eventuellt en agilitykurs till våren/sommaren.  



 

 

 

Utställning: Planering för utställning fortgår. Information finns på hemsida och facebook. Kontakt 

med domare för bokning är pågående. Annons ska ut i Brukshunden och Hundsport. Sponsorer på 

gång in. Utställningsgruppen är åter bara två medlemmar. Behov finns av fler som hjälper till. Förslag 

på utställningsbarometer, se p. 11. 

 

Mark: Kontakt ska tas med KC Ranch om markanvändning. 

 

Info/IT: Ny dator inkopplad på kontoret i klubbstugan.  

 

Tävling: Genomförd appelltävling i spår. 15 starter, 12 till lydnaden och 8 uppflyttade. Högre klass 

spår 23 mars och lägre klass spår 24 mars. En ny intresserad för tävlingsgruppen bör tas in under 2020 

för upplärning för att så småningom ta över.   

 

Kök: 18 tillfällen med köket inbokade under 2019. Taina tillkommer i gruppen. Positivt resultat med 

1 814 kr under 2019.  

 

Läger: Gruppen kallad till möte 7 mars.  

 

Tävlingsförare (enligt e-postmeddelande): Vi har gjort ett program för året och detta ligger ute på 

hemsidan. Den 31 mars kör vi klubbmästerskap i bruksgrenarna sök och spår. Hoppas det kommer in 

flera anmälningar än vad vi har idag (3 st). På måndag den 11 mars kommer vi att ha vårt nästa möte i 

gruppen.  

 

Sara lägger ut KM som evenemang på facebook. 

 

Utbildning: kursavslutning allmänlydnad 10 mars. Kursen har hållits i hall vilket varit uppskattat. Sort 

intresse för fortsättningskurs från deltagarna. Allmänlydnad steg 2 dras igång. Valpkurs och 

rallylydnadskurs startar i mars.  

 

Stug: fönster bör tas upp på nästa styrelsemöte. Elementen bytta på toalett och kontor. Resterande 

äldre element bör bytas relativt omgående då termostaterna inte fungerar som de ska. Timer till 

belysning på plan ännu ej byt. Påminnelse till Treddy om detta.  

 

Förslag städdag den 14 april kl 10.00. 

 



 

 

Styrelsen fattar följande 

 

BESLUT 

Klubben håller städdag den 14 april kl 10.00. 

 

_______________ 

 

Övrigt: grupperna ska vara med på styrelsemöten i april, juni, september, november och januari. 

Grupperna ska skicka annan än sammankallande om sammankallande har förhinder. Om ingen från 

gruppen kan delta ska mail med information om arbetet skickas innan mötet.  

 

Uppföljning av gruppernas respektive budget kommer att göras löpandet för att undvika stor 

arbetsbelastning i slutet av året.  

 

6. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll godkännes 

 

7. Beslut tagna sedan föregående möte 

Inga beslut fattade sedan föregående möte.  

 

8. Ekonomi 

 

Sparbanken Skåne  187974,11     

Placeringskonto  172967,61     

Företagskonto  15006,50 

     

Nordea PG-konto  5836,99 

     

Klubbkassan konto 1910 3592,00 

     

Kökskassan konto 1930 2205,00 

     

Total    199608,10 

     



 

 

Vi har under månaden haft vårt årsmöte där förtäringen kostade 2686 kr och blomster till 

uppvaktningar 1140kr. Vi har köpt en ny dator för 6490kr.   

 

9. Datum på styrelsemöte under 2019 

 

Styrelsen fattar följande 

 

BESLUT 

1. Styrelsemöten hålls kl. 19.00 följande datum: 

a. 8 april 2019 – med grupper 

b.  6 maj 2019 

c. 3 juni 2019 – med grupper 

d. 5 augusti 2019 

e. 2 september 2019 – med grupper 

f. 7 oktober 2019 

g. 4 november 2019 – med grupper 

h. 2 december 2019 

i. Extra styrelsemöte 16 december 2019 

j. 6 januari 2020 – med grupper 

 

2. Medlemsmöten hålls kl 19.00 den 27 maj 2019 samt den 21 oktober 2019.  

 

_______________ 

 

10. Inköp av västar, utbildningsgruppen 

Fundering på att köpa in ”arbetskläder” till instruktörer i form av väst. Är eventuellt på g på 

distriktsnivå så klubben avvaktar med detta. 

 

11. Utställningsbarometer 

Begäran om beslut om utställningsbarometer inne med följande statuter:  

 

Resultat får räknas från officiella tävlingar, i Sverige och internationellt (bevis ska uppvisas). Obegränsat 

antal tävlingar under året får räknas.  

25 p     BIR 

20 p     BIM 



 

 

18 p     2 BH/BT 

16 p     3 BH/BT 

14 p     4 BH/BT 

10 p     CK 

8 p       EXC 

6 p       VG 

4 p       G    

 

Styrelsen fattar följande 

 

BESLUT 

Klubben inför utställningsbarometer med poängräkning enligt begäran.  

 

_______________ 

 

Utställningsgruppen önskar även dela ut pris på årsmötet för ett utställningschampionat per ekipage per 

år.  

 

Styrelsen fattar följande 

 

BESLUT 

Utställningsgruppen får dela ut pris på årsmötet enligt begäran.  

 

_______________ 

 

 
12. Inkomna skrivelser  

Inbjudan till möte med D-HUG 

Boel Lassing deltar för klubben.  

 

Mail från Lena Ytterberg 

Prova-på-agility, se ovan under grupperna – agility.  

Lions familjedag tas upp som punkt på nästa möte.  

 

 



 

 

13. Övrigt  

Instruktörsträff kommer att hållas i april.  

 

Fråga har uppkommit om löptikar på klubben. Löptikar är givetvis välkomna på appellplanen men 

klubben ser gärna att man då håller sig i kanterna.  

 

14. Mötet avslutas 

Ordföranden tackar för visat intresse 

 

 

 

 

 

Malin Rosén, ordförande tillika justerare  Sara Eronn, protokollförare 

 

 

 

 

Ann-Louise Esbjörnsson, justerare  


