
Styrelsemöte för Sjöbo brukshundklubb 
2020-05-11, Anklam Sjöbo  

1. Mötet öppnas 

         Ordförande (Lena Ytterberg) hälsar alla välkomna. 

2. Närvarande 

 Lena Ytterberg (Ordförande) 

 Malin Rosén (V. ordförande) 

 Linnéa Karlsson (Sekreterare) 

 Jan Mårtensson (Kassör) 

 Lars Fredriksson (Ledamot) 

 Eva Signal (Suppleant) 

 Närvarande via telefon 

 Boel Lassing (Suppleant) 

 Lena Mårtensson (Ledamot) 

 Frånvarande 

 Tommy Bech (Ledamot) 

 Sara Eronn (Suppleant) 



           

3. Val av justerare 

 Malin Rosén och Lena Ytterberg,  väljs till att justera protokollet. 

4. Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkännes. 

5. Föregående mötesprotokoll 

 Lena Ytterberg har färdigställt punkterna i föregående      
 styrelseprotokoll angående Fortifikationsverket och P7.  

 Besked om bidrag till inhägnaden av agilityplan från     
 Sparbanskstiftelsen Färs & Frosta kommer under juni månad. 

 Appellplanen har blivit ringvältad, inväntar besked angående   
 gödning. 

 Larmlista med nummer (till styrelsen) att ringa vid olycka är nu   
 uppsatt utanför klubbstugan. 

6.  Beslut tagna sedan föregående möte 

 Inga beslut tagna sen föregående möte. 

7.  Ekonomi 

 Sparbanken Skåne                                                 153881,61 



 Placeringskonto                                                       142067,61 

 Företagskonto                                                          11814,00 

 Nordea PG-konto                                                  55091,49 

 Klubbkassan konto 1910                                        4214,00 

 Kökskassan konto 1930                                          3331,00 

 Total                                                                        216518,10 

 Under månaden har vi inte haft några extraordinära kostnader eller  
 intäkter.  

8. Skylt till appellplan 

 Trivselreglerna bör göras mer tillgängliga med en skylt och den bör  
 sättas upp i anslutning till appellplanen. 

 Klubbens trivselregler är: 

 - För att använda appellplanen krävs medlemskap i Svenska    
 Brukshundklubben. 

 - Kursverksamhet äger företräde för enskild träning, samverka   
 gärna med instruktör. 

 - Rasta inte hunden på appelplan eftersom vi tränar där. 

 - Rastning av hundar görs i skogen med kopplad hund. Plocka upp  
 efter hunden och släng i papperskorg. 

 - Använd gärna träningsutrustningen som finns tillgänglig och   
 ställ tillbaka efter användande. 

 - Löptikar hänvisas till agilityplanen. 



 - Parkering sker på grusplan. Ingen parkering vid appellplan. 

 - Rökning förbjuden inom hela området. 

 En tilläggsskylt med text ”skotträning pågår” kommer att beställas. 

 Två stycken nya skyltar med ”rökning förbjuden” som skall    
 placeras ut runt klubben. 

 Styrelsen godkänner samtliga trivselregeler. 

 Lena Ytterberg fixar skyltar. 

  

9. Tävlingar 2021 

 Sara Eronn är ny sammankallade för tävlingssektorn. 

 Eva Walman kommer vara ansvarig för de officiella     
 lydnadstävlingarna. 

 Tommy Bech är ansvarig för marksektorn och Lena Y bistår   
 Tommy. 

 Datum inför 2021: 
 20-21 februari Lägre/Högre Spår  
 23 mars Appel Spår  
 1 maj Lydnadstävling, startklass - klass 2 
 4-5 sept Elitklass Spår  
 3 okt Lydnadstävling, startklass - klass 2 

 Styrelsen beslutar att vi ansöker om ovanstående datum inför   
 tävlingssäsongen 2021. 



 10. Kallelse till distriktsårsmöte 2020-05-27 

 På grund av Coronapandemin genomförs distriktsårsmötet i år som 
 ett fullmäktigemöte på distans. 
 Varje lokalklubb utser en delegat som bär klubbens samtliga röster,  
 samt en ersättare för denne.  
 Endast DS, en delegat per lokalklubb,  valberedningen, revisorerna,  
 mötesordförande och av SKK utsedd  rösträknare kommer att ha   
 närvarorätt.   
 Sista anmälningsdag är den 13/5 och Lena Ytterberg blir utsedd till  
 att delta samt Claes blir ersättare, Malin Rosén som andra ersättare.   
  

11.  Inkomna skrivelser 

 Medlemskap i militärrabatt 

 Som medlem i brukshundsklubben finns det många rabatter man  
 som medlem kan nyttja. Information lämnas på nätet. 

 Elisabet Montén och Lena Westin önskar att hyra klubbstugan   
 under midsommarhelgen (18/6-20/6), Det rör sig om 10-12   
 personer och de kommer ha med sig 7 husvagnar. De meddelar   
 också att det kommer att följa folkhälsomyndighetens     
 rekommendationer.  

 Beslut: Samtliga i styrelsen samtycker att de ska få hyra på en   
 kostnad av 1000kr dygnet. Klubben skall lämnas i samma skick som  
 när dom kom. 

12. Medlemsmöte i Juni 

 Medlemsmöte måndagen den 29/6 kl 19:00 



13.  Lägret 2020 

 På grund av rådande pandemi är det många deltagare i    
 lägergruppen som inte vill närvara eftersom att en del innefattas i  
 riskgrupp. Intressekoll bör göras hos dem som är anmälda och   
 även inventera om det finns fler som kan hjälpa till. 

 Styrelsen anser att det finns ett egenansvar om man vill delta eller  
 inte. 

 Styrelsen beslutar om att årets läger ska begränsas till max 30 pers,  
 endast deltagare är välkomna, grillning m.m bör inte ske. 

 14. Övrigt 

 Jakttider kommer inte längre finnas tillgängligt på hemsidan med   
 risk för att utsätta jägare/jaktlag för hot från aktivister. Lena   
 Ytterberg   kommer sköta kontakten med jaktledaren för att komma 
 överens om ett lämpligt sätt att informera om jakttiderna till    
 hösten. 

 Om medlemmar anser att gräset är för högt skall man meddela   
 Teddy, Malin eller Linnea. Lapp sätts upp med deras telefonnr   
 utanför  klubbstugan.  

 Marie meddelar att Annelie har hoppat av rallylydnadsgruppen och   
 Marie står nu som ensam. 

 Lena Ytterberg meddelar att fiberinkopplingen ska vara klar   
 innan sommaren. 

13/2 samt 27/2. 13. M



ötet avslutas
15.  Mötet avslutas 

 Lena Ytterberg, Ordförande        Linnea Karlsson, Protokollförare 

 _______________________ __________________________ 

 Malin Rosén, Justerare                 

            

 _______________________ 

       

           

          


