
 

 

Styrelsemöte för Sjöbo brukshundklubb 2021-

09-13, Anklam 

1. Mötet öppnas 

Ordförande (Malin Rosén) hälsar alla välkomna. 

 

2. Närvarande 

Malin Rosén (Ordförande) 

Tommy Bech (V. ordförande) 

Linnéa Karlsson (Sekreterare) 

Sara Eronn (Suppleant) 

Lena Mårtensson (Ledamot) deltar via länk 

Jan Mårtensson (Kassör) deltar via länk 

Lars Fredriksson (Ledamot)  

Eva Signal (Ledamot) 

 Frånvarande 

Eva Wallberg (Suppleant)  

Lennart Johannesson (Suppleant) 

 

 3. Val av justerare 

Malin Rosén och Eva Signal väljs till att justera protokollet. 

 

4. Godkännande av dagordning 

Datum för nästa styrelsemöte ska vara den 11 oktober. 



 

 

5.  Föregående mötesprotokoll 

Medlemsmötet upplevdes lyckat då vi fick gensvar och synpunkter från 

medlemmarna. 

  

6. Beslut tagna sedan föregående möte 

Inga besluta tagna sedan föregående möte. 

  

7. Ekonomi 

 Augusti 

 Sparbanken Skåne                                                 208024,61 

 Placeringskonto                                                       141581,61 

 Företagskonto                                                          66443,00 

 Nordea PG-konto                                                  30727,69 

 Klubbkassan konto 1910                                        5074,00 

 Kökskassan konto 1930                                         2565,00 

 Total                                                                        246391,30 

 

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

 

 

 



 

 

8. Tacksägelsefest 

Det blir ingen tacksägelsefest denna höst p g a årets omständigheter med 

Covid-19. Festkommitén har ett önskemål om att lägga festen den 5 juni, 

då många är lediga dagen efter och det blir en dag mitt i sommaren då 

det är lite varmare. Det finns även möjlighet att sitta utomhus i tält, be-

ställa catering eller matvagn och även bjuda på underhållning. 

 

9. Skrivelser/motioner till årsmötet  

Påminnelse om detta får gå ut till medlemmar genom ett medlemsutskick 

via medlemonline. 

 

10. Inkomna skrivelser 

Mentalgruppen genom Jessica Alenius önskar hålla M2-utbildning den 6-

7 november, alternativt den 27-28 november. Styrelsen godkänner att 

utbildnings hålls vid givna datum. 

Lägergruppen söker tillstånd att v.30 2022 anordna läger. Styrelsen god-

känner under förutsättningar att rådande smittskyddsläget godkänner 

verksamheten.  Riskbedömning kommer genomföras. 

Stiftelsen Sparbanken Skåne öppnar upp för nya ansökningar a n g finan-

siering av projekt. 

Bodil Gustavsson önskar att preliminärt boka specialsökstävling den 11-

12 dec. Lokalhyra ligger på 500kr och det ryms inom budget. Förfrågan 

om domare kan övernatta i klubbstugan. Styrelsen godkänner datum för 

tävling samt övernattning i klubbstugan. 

 



 

 

Lena Ytterberg har kollat upp föreläsare enligt förslag från medlemsmö-

tet, Mia Törnblom och Fredrik Steen. Studiefrämjandet kommer inte bi-

stå med pengar för Mia Törnblom då dem inte anser att det rör hundä-

gare. Fredrik Steen har förnärvarande ingen möjlighet att komma till 

Sjöbo. 

  

11. Övrigt 

Christel Persson Pinon (Ordförande Höör BK) har kontaktat Malin a n g 

ett samarbete mellan klubbarna. Malin sköter kontakt och önskemål om 

ett fysiskt möte mellan klubbarna tex tävlingsgruppen, utbildningsgrup-

pen samt representant från styrelsen. 

 

12. Nästa möte 11 oktober, grupperna medverkar. 

 

13. Mötet avslutas 

 

 

 Malin Rosén, Ordförande  Linnea Karlsson, Protokollförare 

 ____________________  ________________________ 

 

 

 Eva Signal, justerare 

 ________________ 

  


