
 

 

Styrelsemöte för Sjöbo brukshundklubb 2020-04-14 

Sjöbo Brukshundklubb, Anklam, Sjöbo  

 

1. Mötet öppnas 
         Ordföranden (Lena Ytterberg) hälsar alla välkomna. 

 

2. Närvarande 
 Lena Ytterberg (Ordförande) 

 Malin Rosén (V. ordförande), närvarande per telefon 

 Linnéa Karlsson (Sekreterare), närvarande per telefon 

 Jan Mårtensson (Kassör) 

 Lars Fredriksson (Ledamot) 

 Sara Eronn (Suppleant) 

 Eva Signal (Suppleant) 

          

 Frånvarande  

Lena Mårtensson (Ledamot) 

Tommy Bech (Ledamot) 

Boel Lassing (Suppleant) 

           

3. Val av justerare 
 Lena Ytterberg och Lars Fredriksson väljs till justerare. 

 

4. Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkännes med den ändring att punkten ”tävlingar 2021” läggs till. 

 

5. Föregående mötesprotokoll 
- Protokollet godkännes.  

- Efter fråga från ordföranden om diskussionen som förts under föregående möte om skylt 

med regler beslutas att tidigare till styrelsen utskickat förslag på text ska skickas ut till 

styrelsen på nytt för kommentarer.  

- Styrelsen avvaktar med att fatta beslut om datum för medlemsmöte med anledning av 

rådande läge med COVID-19.  

 

6.  Beslut tagna sedan föregående möte 
- Styrelsen har beslutat om att köpa in en flaskkyl för totalt 6 013 kr 

- Med anledning av COVID-19 har Värdskapsgruppen i samråd med styrelsen beslutat att 

ställa in taco-torsdagen den 19/3. 



 

 

- Styrelsen har beslutat att ställa in rallylydnadstävlingen den 19/4, specialsökstävlingen den 

13/4, familjedagen den 4/4, lydnadstävlingen den 2/5, städdag den 18/4 och 

medlemsmöte den 25/5. 

- Enligt direktiv från SKK har styrelsen beslutat att alla anmälningsavgifter som erlagts i 

samband med till samtliga av våra evenemang ska återbetalas i o m att evenemangen ställts 

in. 

- Tävlingsledarkurs framflyttad till den 19/4, då den föregående avbokades pga. sjukdom. 

 

7.  Ekonomi  
Sparbanken Skåne                                                 153285,61 

 Placeringskonto                                                       142067,61 

 Företagskonto                                                          11218,00 

  

Nordea PG-konto                                                  46091,29 

  

Klubbkassan konto 1910                                        4214,00 

  

Kökskassan konto 1930                                          3296,00 

  

Total                                                                        206886,90 

 
 Under månaden har vi betalt in medlemsavgifter till distriktet på 8 478 kr och köpt in en 

flaskkyl för totalt 6 013 kr. Från Sjöbo kommun har vi fått vårt anläggnings och lokalstöd på 

sammanlagt 31 914 kr för innevarande verksamhetsår 2020. 

 

8. Björka övningsfält hösten 2020 
Frågor kopplade till användningen av mark på Björka övningsfält diskuteras varvid följande 

noteras: Klubben har fått möjlighet att under en prövoperiod vid sex tillfällen använda viss 

tilldelad mark på Björka. Tillfällena är den 15–16 augusti, 19–20 september samt 7–8 november. 

 Med anledning av detta fattar styrelsen följande beslut.  

- Klubben ska betala 3 000 kr till Fortifikationsverket för att få mark enligt ovan. 

- Klubben ska teckna avtal med Fortifikationsverket om nyttjandet av marken.  

- Marken kommer att tilldelas träningsgrupperna i spår, sök och frivillig. 

- En ansvarig kommer utses per träningsgrupp för de tillfällen som klubben kommer nyttja 

marken.   

- Styrelsen kommer att besluta om utskick till klubbens medlemmar vid senare tillfälle, efter 

att Fortifikationsverket fått möjlighet att uttala sig i frågan.  

 

9. COVID-19 riskbedömning 
Folkhälsomyndigheten har tagit fram en mall för riskbedömning att göra inför samtliga 

evenemang, oavsett storlek. Denna ska genomföras inför samtliga aktiviteter som ska hållas på 

klubben.  



 

 

 

10. Tävlingar 2021  
Klubben har blivit anmodat att ansöka om datum för tävlingar under år 2021. För närvarande 

har vi ingen sammankallande i Tävlingssektor och Marksektor. Innan vi ansöker till SBK om 

tävlingar 2021 måste detta vara klart. Lena Ytterberg tar kontakt med Susan Carlbom och 

Tommy Bech för att höra var vi står i frågan. 

11.  Agilityplanen 
Ansökan om bidrag skickad till Sparbanksstiftelsen i Skåne för att inhägna agilityplanen.  

 

12.  Inkomna skrivelser 
- Mopsordern önskar hyra plan och klubbstugan den 20/9 

Styrelsen beslutar att Mopsorden får hyra planen och klubbstugan mellan kl. 11-14 den 20 

september 2020 för 500 kr. 

- Förändringar i statuterna för tävlingsförargruppen (KM och Barometern) har kommit in.  

Skrivelserna föredras, se bilaga. Tävlingsföraregruppen ska bereda frågan och ge in ett 

förslag till beslut. Sara Eronn pratar med Eva Andersson.   

- Skrivelse från SBK centralt om begränsningar för aktiviteter (ska förläggas utomhus samt 

inte innefatta fler än 10 deltagare) föredras. Det konstateras att informationen redan gått ut 

till berörda.  

            

13. Övrigt 
- Organisationskonferensen med distriktet den 15/4 har ställts in. 

- Klubbens kalender måste uppdateras m.a.a. inställda tävlingar och aktiviteter.  

- Skotträningen söndagar ska läggas in i kalendern och på Facebook.  

- Traktor och klippare ok inför säsongen.  

- Det finns inga verktyg att använda på klubben. Jan och Claes återkommer med förslag på 

inköp och pris.  

- Lena Ytterberg pratar med ”grannen” om ringvält och gödning till appellplan.  

- Lista med telefonnummer att ringa vid olycka ska sättas upp i infoskåpet utomhus.  

- Lena Ytterberg kontaktar Teleservice om när fiber kommer kopplas in. 

 

 14. Mötet avslutas 
 Ordföranden tackar för visat intresse.  

 
 

Lena Ytterberg, Ordförande, tillika justerare                 Sara Eronn, protokollförare 

 

 

 

Lars Fredriksson, justerare                                       



Sjöbo BK    Tävlingsförargruppen 

    2020-02-25 

Förslag till ändring av statuter för klubbmästerskap arrangerade av Sjöbo BK 

Sjöbo BK har inskrivet i statuter för klubbmästerskap att regler för officiella tävlingar ska 
gälla. Detta medför problem när vi vill att samtliga medlemmar i vår klubb ska kunna delta 
vid klubbmästerskap. 

För att göra våra klubbmästerskap, både i lydnad och bruksgrenar öppna för alla 
medlemmar i Sjöbo BK föreslås följande ändringar: 

1.   Alla medlemmar i Sjöbo BK som representerar klubben får delta vid 
tävlingarna. Tävlande från andra SBK-klubbar kan i mån av plats erbjudas 
delta, men kan inte erhålla klubbmästartiteln.  

2.  Hundar renrasiga, blandras och icke registrerade får delta i tävlingarna. 

3.  Förare som tränar med omplacerad hund får tävla på den tävlingsnivå som 
man tränar. Detta oavsett vilken nivå hunden har tävlingsmeriter med sin 
tidigare ägare. Ekipaget kan inte erhålla klubbmästartiteln förrän de tävlar på 
den nivå som hunden har tidigare meriter från. 

4. Uppdragen som tävlingsledare och domare tilldelas personer med kunskap om 
att genomföra sådana uppdrag. Helst av SBK auktoriserade. 

5. Klubbmästerskap i lydnad genomförs i klasserna start, 1, 2 och 3. 
Klubbmästartitel kan erhållas i startklass och lydnad. Resultat räknas med 
koefficient enligt samma modell som används till Barometern. Priserna 
utdelas vid ordinarie årsmöte. Kostnad för deltagande i klubbmästerskap 
oavsett klass är 150 kronor per ekipage. 

6. Klubbmästerskap i bruksgrenarna genomförs i spår och sök, och i klasserna 
appell, lägre, högre och elit. Provet genomförs med specialmomenten spår 
och sök, samt med budföring, uppletande, platsliggning och lydnadsmoment 
för respektive klass. Klubbmästartitel kan erhållas i appellklass och 
bruksklass. Resultat räknas med koefficient enligt samma modell som används 
till Barometern. Priserna utdelas vid ordinarie årsmöte. Kostnad för 
deltagande i klubbmästerskap oavsett klass är 150 kronor per ekipage. 

7. Tävlingsförargruppen arrangerar klubbmästerskapen i lydnad och bruks under 
året när marker och funktionärer kunnat bokas upp. 

8. Tidpunkter för klubbmästerskapen ska meddelas på hemsidan, i Facebook-
gruppen och via anslag i klubblokalen.  

9. Anmälan till klubbmästerskapen görs på Sjöbo BKs hemsida, under tävlingar. 

10. Klubbmästerskapen ska vara en årlig tillställning för samtliga medlemmar. 
Antingen man tävlar eller ej, ska man känna sig välkommen att delta med 
hejarop och härlig samvaro. Klubben bjuder på grillad korv med bröd efter 
tävlandet. 

Bilaga till styrelseprotokoll 2020-04-14



Sjöbo BKs styrelse ombeds ta ställning till ovanstående regler för genomförande av 
klubbmästerskap i Tävlingsförargruppens regi.  

Tävlingsförargruppen föreslår att statuterna tas upp till diskussion vid medlemsmöte för 
att få en bredare förankring av reglerna från de övriga grupperna och hos medlemmarna.  

Utbildningsgruppen bör informera om deltagande i klubbmästerskap i de olika kurserna/
träningsgrupperna. 

För tävlingsförargruppen: 

Eva Andersson Inger Hörnfeldt Åse-Lotte Melin 

Taina Andersson Eva Walman  Eva Signal 

  

  



Sjöbo BK    Tävlingsförargruppen 

    2020-02-29 

Statuter för barometern Sjöbo Brukshundklubb  

Sjöbo BK har statuter för tävlande ekipage vid officiella tävlingar. Dessa gäller för alla 
grenar inom SKKs och SBKs tävlingsverksamheter. 

Vissa av reglerna är föremål för diskussioner bland klubbens medlemmar, och ett 
förtydligande beslut behövs. 

Barometern finns för tävlingsgrenarna bruks, lydnad, IGP, rallylydnad, agility, nosework 
och utställning.  

Ambassadör är pris som delas ut till de ekipage som vid flest tillfällen under året 
representerat Sjöbo Brukshundklubb. Ambassadörspriset ska inte spegla tävlingsresultat 
utan endast tävlingsfrekvens. Detta fungerar utmärkt i de discipliner där samtliga anmälda 
till tävling erhåller tävlingsplats. I bruksgrenarna och rallylydnad är tävlingsekipage ofta i 
större mängd än vad arrangörerna av tävlingarna har plats/mark till. Bortlottning sker 
ofta. Därför föreslås en uppdelning av ambassadörspriset per tävlingsgren.  

Inlämnande av resultat till Barometern ska ske kontinuerligt under året, aldrig senare än 
30 dagar efter genomförd tävling.  

I övrigt ska poäng i de olika disciplinerna räknas som tidigare statuter anges. 

För tävlingsförargruppen: 

Eva Andersson Inger Hörnfeldt Åse-Lotte Melin 

Taina Andersson Eva Walman  Eva Signal 


