
Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb den 8 april 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 

Ann-Louise Esbjörnsson, även för agility- och utställningsgruppen 

Lars Fredriksson, även för frivilliggruppen 

Boel Lassing, även för lägergruppen 

Tommy Bech, även för markgruppen 

 

Grupper 

Margareta Wertsberg, tävlingsgruppen 

Sanna Wendel, skyddsgruppen 

Eva Andersson, tävlingsföraregruppen 

Sandra, utställningsgruppen 

Björn Ohlsson, mentalgruppen 

Marie Österberg Fredriksson, rally- och noseworkgruppen 

Anneli Carlsson, rally- och noseworkgruppen 

Claes von Gegerfelt, info/it 

 

 

3. Val av justerare 

 
Ann-Louise Esbjörnsson och Lena Ytterberg väljs till justerare 

 

4. Godkännande av dagordning 
 

Dagordningen godkännes 

 

 

 



5. Medverkan från grupperna 
 

Agility: Agilityuppvisning på Lions familjedag. Ingen kurs kommer hållas i vår p g a ingen 

instruktör finns. Ev. kommer ngn helgaktivitet att planeras in. Prel. kommer hindren plockas 

fram på städdagen den 14 april.  

 

Frivillig: Certprov genomfört med fyra godkända ekipage. Ingen mer kurs planeras i år. 

Intresse att informera på kurser med bruksinriktning finns.  

 

Info/IT: Inget nytt. 

 

Kök: Taina har tillkommit i gruppen. Köket har ordnat mat till MH, MT och diverse 

tävlingar. Omkring 8 700 kr i resultat.  

 

Läger: I dagsläget 29 anmälda. Planeringen av lägret fortgår. 

 

Mark: KC ranch kan inte låna ut mark till klubben. Finns mark till tävling men inte tillräckligt 

till träning. Möjliga markägare som kan tänkas låna ut mark diskuteras.  

 

Mental: MT har hållits. Björn har inte gått testledarutbildning p g a hälsoskäl. Uppsving när 

det kommer till intresserade figuranter.  

 

Nosework: Tävling den 30 maj, 25 platser och 41 anmälda per dags datum. Ingen 

doftträning får hållas på klubben från 30 dagar innan tävlingen. Planer på ytterligare tävling 

till hösten. Planer på att Marie ska utbilda sig till tävlingsledare och Anneli till 

tävlingssekreterare.  

 

Rally: Tävling den 18 maj, alla klasser. Behov av funktionärer finns.  

 

Skydd: Skottiden söndagar kl. 11 är flexibel och kan flyttas vid behov. Intresse från gruppen 

att informera om grenen på möte eller liknande finns. Beställning av värn enligt tidigare 

beslut kommer ske från Genuin hundtjänst i Simrishamn.  

 

Stug: Element bytt i hallen. Ytterligare element ska bytas. Timer till belysning av agilityplan 

och parkering ska bytas. Duschutrymmena ska färdigställas genom att väggar och golv görs 

vid och en duschkabin installeras.  

 

Tävling: Högre- och lähreklass spår har genomförts 23 och 24 mars. Lydnadstävling den 4 

maj alla klasser. Gruppen har behov av ngn som kan tänka sig att ta hand om organisationen 

gällande lydnadstävlingar framöver.  

 

Tävlingsförare: KM i bruks har hållits. Fem träningstävlingar är planerade. KM i lydnad 

planeras till den 5 juli.  

 

Utbildning: Rallykurs pågår tisdagar. Lena håller valpkurs. Boel håller jaktapporteringskurs 

och allmänlydnad steg två. Planer på att starta upp ytterligare en valpkurs finns och två 



ytterligare allmänlydnadskurser. Bodil kommer ev. starta en specialsökskurs. Träningshelg för 

instruktörer planerad den första helgen i juni. Planer på ev. instruktörsträff för medlemmar.  

 

Utställning: Ny rosettleverantör. Planeringen av den inofficiella utställningen fortgår. 

Domare och ringsekreterare bokade. Funderingar på att inte annonsera i tidningen 

Brukshunden p g a svalt intresse för inofficiella utställningar för bruksekipage. Beställning 

enligt tidigare beslut av tält och trimbord kommer ske. Fråga från utställningsgruppen om ok 

med förköp av katalog till den inofficiella utställningen uppkommer.  

 

Styrelsen fattar följande 

 

BESLUT 

1. Ingen annons ska sättas in i Brukshunden. 

2. Ok med förköp av kataloger till utställningen. 

 

____________________ 

 

 

3. Föregående mötesprotokoll 

 
Protokollet godkänns.  

 

4. Beslut tagna sedan föregående möte 

 
Inga beslut fattade. 

 

5. Ekonomi 
 

Sparbanken Skåne  189633,11 

     

Placeringskonto  172967,61 

     

Företagskonto  16665,50 

     

Nordea PG-konto  37060,99 

     

Klubbkassan konto 1910 3592,00 

     

Kökskassan konto 1930 3658,00 

     

Total   233944,10 

     

Vi har under månaden fått 24459 kronor i anläggningsstöd från Sjöbo kommun. 

    

 

 

 



6. Fönster 

 
Claes har erbjudit sig att tillsammans med Lasse renovera de gamla fönstren på klubbstugan. 

Styrelsens beslut om att byta fönstren ligger dock fast. Fönsterbytet ska tas upp på 

kommande medlemsmöte. Det som ska tas upp på mötet är kostnaden för att byta fönster. 

Fönsterbytet är redan beslutat sedan tidigare.                      

 

7. Medlemsmöte 

 
27 maj 2019. Lena Y kontaktar eventuella föreläsare och hör om skyddsgruppen är 

intresserade att visa och informera.  

 

Kallelse skickas ut prel. 20 april. Klubben kommer bjuda på fika.  

 

Förslag på föreläsare och aktiviteter till kommande medlemsmöten diskuteras. 

 

8. Lions familjedag 

 
28 april 2019. Klubben har tid kl. 11.30 – 12.20. Amanda kommer hålla agilityuppvisning med 

headset. Lena Y kommer presentera klubben. Lollo ser om möjlighet finns att låna 

agilityinstruktör för att hålla kurs om intresse väcks genom uppvisningen.  

 

9. Inköp av västar till utbildningsgruppen 

 
Utbildningsgruppen önskar köpa in västar. Inga västar kommer att köpas in regionalt inom 

närmre framtid. Fem västar önskas med tryck, totalt 5 000 kr för samtliga västar. 

 

Styrelsen fattar följande 

 

BESLUT 

Utbildningsgruppen får köpa in västar enligt framställan.  

 

____________________ 

 

10. Inkomna skrivelser 
 

Fråga om den grupp som arrangerar aktiviteter (ex. MH, kurs mm) självständigt får besluta 

och ta betalt för uppställning av husvagn för deltagande. Styrelsen har tidigare beslutat att 

detta är ok. Beslutet kvarstår. Styrelsen behöver ej kontaktas innan ok ges att ställa husvagn så 

länge arrangerande grupp ser till att betalning kommer in till klubben.  

 

Skrivelse om förtjänsttecken gås igenom. Aktuellt först 2020. Bordläggs. 

 

Flatcoated Retriever klubben frågar om de kan få låna halva appellplan och toalett söndag 2 

juni kl. 09:00-13:00. Det är samma helg som träningshelgen för instruktörer ska hållas. 



Utbildningsgruppen återkommer efter att de hört med inhyrd instruktör om möjlighet att dela 

på planen en av dagarna.   

 

Information från Bengt Åke Bogren om föreläsningar gås igenom.  

 

  

11. Övrigt 
 

Tidigare har pensionerad veterinär besökt Scottis i Sjöbo en ggn/vecka. Eftersom Scottis nu 

ska stänga uppkommer fråga om intresse finns att låta veterinären komma till klubben ibland 

för enklare åtgärder som ex. vaccinera och skriva ut fästingmedel. Styrelsen är generellt sett 

positiv till förslaget, så länge det går att lösa praktiskt med regler om ex verksamhetsställe. 

Lena M kontaktar veterinären och hör om intresse finns från hennes sida.  

 

 

12. Nästa möte 

 
Nästa styrelsemöte hålls den 6 maj 2019. 

 

13. Mötet avslutas 

 
Ordföranden tackar för visat intresse.  

 

 

 

 

 
 
Lena Ytterberg, ordförande tillika justerare  Sara Eronn, protokollförare 

 

 

 

 

 

 

Ann-Louise Esbjörnsson, justerare 


