
Protokoll styrelsemöte, Sjöbo BK  
Den 9 augusti 2021 kl. 19.00  
Plats: Anklam, Sjöbo brukshundklubb 

1. Mötet öppnas 

2. Närvarande  

Malin Rosén 

Tommy Bech  

Sara Eronn  

Lars Fredriksson  

Lennart Johannesson  

Jan Mårtensson  

Lena Mårtensson  

Eva Signal 

Eva Wallberg 

 

Frånvarande: Linnéa Karlsson 

3. Val av justerare 

Lars Fredriksson väljs att justera protokollet tillsammans med Malin Rosén. 

4. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkännes. 

5. Föregående mötesprotokoll  

Anticimex har varit här och kollat efter getingar, både bålgetingar och jordgetingar. 

Nytt besök ska bokas (Lars ansvarar för att kontakta Anticimex) då jordgetingarna 



återkommit.  

6. Beslut tagna sedan föregående möte  

Ordförande har beviljat att marken runt klubbstugan lånats ut till en av våra 

markägare (Fredrik) med anledning av torka och han hade brist på bete till sina djur. 

Marken har varit utlånad fram till söndagen den 25 juli 2021. 

 

Styrelsen har godkänt mentalgruppens förfrågan om att ha utbildning (M1) på 

klubben den 25 augusti och 1 september.  

 

Styrelsen har godkänt tävlingsgruppens fråga om att arrangera en funktionärsträff  

den 4 september. 

 

Ordförande har justerat tiden för medlemsmötet till 15:00 i samband med att kallelse 

gick ut. 

7. Medlemsmöte den 22 augusti  

Frågan om träningsgrupper med kostnader och upplägg tas upp på medlemsmöte. 

Ordförande mejlar ut till grupperna och ber dem inkomma med viktig information 

eller annat som ska nå ut till medlemmar. 

8. Planering av städdag hösten 2021 

Styrelsen beslutar att höstens städdag äger rum den 19 september kl 13:00. 

Men utöver datumet kommer vi som under vårens städdag skicka ut att-göra-listan 

till alla träningsgrupper. Detta arbetssättet blev uppskattat så vi kör vidare med 

samma upplägg. 

Att göra:  

Klippa gräset, trimma, sätta upp pump till diesel 

Mullvadshögar 

Dra el på kontoret (Teddy) 



Stugan, städas och putsa fönster 

Kolla över spik på taket (Jan) 

Prispallen, tvättas och målas 

Bruksstegen (Sara och Malin) 

 

Klubben bjuder på grillad korv och/eller hamburgare. 

9. Tävlingar hösten 2021 

Gruppen planerat funktionärsträff  den 4 september, hoppas på bra uppslutning. 

Sara sköter planeringen men det behövs funktionärer. Förslag om funktionärslistor 

för varje träningsgrupp, detta tas upp på medlemsmötet den 22 augusti. 

10.  Agilityhinder 

Stiftelsen kan bidra med pengar gällande utrustning, men vi kommer söka pengar 

från Sparbanksstiftelsen. Ansökan tidigast 1 september. 

11.  Agilitybarometern 

Jenny-Lynn har skickat in resultat men ingen ansvarar i nuläget för denna 

barometern. 

12. Träningsgrupper 

Hur ska vi hantera träningsgrupper? Det läggs en del tid på våra olika träninsgrupper 

och klubben önskar bättre uppslutning från träningsgrupperna som funktionärer vid 

tävlingar. 

Grupperna är gratis enligt styrelsens tidigare beslut. 

Frågan tas upp på medlemsmötet den 22 augusti. 

 



13. Ekonomi  

Ekonomisk rapport 2021-06-01till 2021-06-30 

 

Ekonomisk rapport 2021-07-01 till 2021-07-31 

Sparbanken Skåne 159614,61

Placeringskonto 141581,61

Företagskonto 18033,00

Nordea PG-konto 31805,29

Klubbkassan konto 1910 5014,00

Kökskassan konto 1930 2262,00

Total 198695,90

Under månaden har vi inte ha? några extraordinära
intäkter/kostnader.

Sparbanken Skåne 181050,61

Placeringskonto 141581,61

Företagskonto 39469,00

Nordea PG-konto 34200,79

Klubbkassan konto 1910 5014,00

Kökskassan konto 1930 2372,00

Total 222637,40

Under månaden har vi inte ha? några extraordinära
intäkter/kostnader.



14.  Inkomna skrivelser 

Studiefrämjandet har skickat en förfrågan om nominering till fyllnadsval, ingen från 

styrelsen är intresserad. 

15.  Övrigt  

Styrelsen rekommenderar Anneli Carlsson och Sanna Wendel att gå 

tävlingsledarutbildningen för lydnad. 

 

Jan tar upp en fråga om gruppernas organisation. 

 

Planket vid stugan behöver bytas ut, Jan pratar med Claes om detta. 

16.  Nästa möte 13 september 

17.  Mötet avslutas 

Ordförande Malin Rosén    Sekreterare Sara Eronn 

 

 

 

Justerare Lars Fredriksson


