
 

 

Styrelsemöte för Sjöbo brukshundklubb 2020-02-10 

Sjöbo Brukshundklubb, Anklam, Sjöbo 

 

1. Mötet öppnas  

Ordföranden hälsar alla välkomna. 

 

2. Närvarande  

Malin Rosén 

Sara Eronn 

Boel Lassing 

Jan Mårtensson 

Lena Mårtensson 

Eva Signal 

Ann-Louise Esbjörnsson 

Lars Fredriksson 

Tommy Bech 

 

Frånvarande 

Lena Ytterberg 

 

3. Val av justerare  

Ann-Louise Esbjörnsson och Malin Rosén väljs till justerare. 

 

4. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkännes. 

 

5. Föregående mötesprotokoll 

− Protokollet godkännes. 



 

 

− Ang. planerat utskick till klubbens medlemmar om värdskap så har utkast tagits fram. Vid träff 

med värdskapsgruppen diskuterades innehållet. Aktiviteter på klubben diskuterades. Arbetet 

med mailet fortgår.    

  

6. Beslut tagna sedan föregående möte  

Inga beslut fattade sedan föregående möte. 

 

7. Ekonomi  

Sparbanken Skåne   150677,11     

Placeringskonto   142067,61    

Företagskonto   8609,50    

Nordea PG-konto   43085,49 

Klubbkassan konto 1910  4614,00   

Kökskassan konto 1930  2935,00   

Total    201311,60 

Under månaden har vi betalt in arbetsgivaravgifter på 2527 kronor. Vi har fått ett bidrag från 

Studiefrämjandet på 17 234 kronor.  

    

8. Årsmötet  

Avstämning av planeringen görs.  

 

9. Medlemsmöte våren 2020 

Datum diskuteras. Styrelsen beslutar att medlemsmötet ska hållas den 25 maj 2020 kl. 19.00. Vid 

nästa styrelsemöte ska förslag om aktivitet/föreläsare diskuteras.  

 

10. Värdskapscoach 

SBK har föreningscoacher till stöd för klubbar distrikt och medlemmar. Det finns möjlighet att få 

utbildningar för styrelse m.m. Styrelsen konstaterat att det i dagsläget inte finns något behov.   

 



 

 

11. Inkomna skrivelser  

− Från Jessica för mentalgruppen: Uppfödare har frågat om det finns möjlighet att arrangera MT 

på klubben den 1 mars 2020. Mentalgruppen tillstyrker att uppfödaren ska få låna banan.  

Jessica kommer att vara på plats och ha översyn över MT. Styrelsen beslutar att uppfödaren får 

låna banan. Köket erbjuder sig att erbjuda mat mot ersättning.  

− Mail om rallylydnadsinstruktörsutbildning har kommit in och vidarebefordrats till berörda. 

 

12. Övrigt 

− Kurs med Martha Landin är bokad. Info går ut till medlemmarna inom kort.  

− Klubben ska utse distriktsrepresentanter. Styrelsen beslutar att utse Claes von Gegerfelt och 

Lena Ytterberg.  

− Klubben kommer arrangera familjedag den 4 april 2020. 

− Önskemål om inventering från grupperna om vilken kompetens de saknar och behöver för att 

kunna ge besked till medlemmar som är intresserade av att hjälpa till i klubben.  

− Promenader i Sjöbo startar igen den 19 februari kl. 19.00 och hålls jämna veckor. 

− Appelltävlingen den 22 mars 2020 diskuteras.  

− Tommy Bech och Susanne Carlbom har varit på TL-träff.  

− Det har kommit till styrelsens kännedom att medlemmar spårar på Försvarsmaktens mark utan 

lov. Frågan diskuteras, och särskilt lyfts vikten av en god relation med Försvarsmakten. 

Information om att allemansrätten inte gäller vid skyddsobjekt ska publiceras på hemsidan och 

facebooksidan och styrelsen tar kontakt med berörda personer. 

  

13. Mötet avslutas 

Ordföranden tackar för visat intresse.  

 

 

  



 

 

 

 

 

Malin Rosén, ordförande, tillika justerare     Sara Eronn, protokollförare 

 

 

Ann-Louise Esbjörnsson, justerare 

 


