
Styrelsemöte för Sjöbo brukshundklubb 
2021-10-11, Anklam Sjöbo brukshundklubb  
Grupperna medverkar från punkt 1 till punkt 5 

1. Mötet öppnas 

Ordförande (Malin Rosén) hälsar alla välkomna. 

2. Närvarande 

Malin Rosén (Ordförande) 
Linnéa Karlsson (Sekreterare) 
Lena Mårtensson (Ledamot) 
Jan Mårtensson (Kassör)  
Lennart Johannesson (Suppleant) 
Lars Fredriksson (Ledamot, Frivillig)  
Eva Signal (Ledamot, Kök) 
Emelie Knast (Utbildningsgruppen, Valberedning) 
Marie Österberg Fredriksson (Rally lydnadsgruppen) 
Claes von Gegerfelt (Stug/It) 
Jessica Alenius (MT) 

Frånvarande 
Eva Andersson (Tävling) 
Sara Eronn (Suppleant) 
Eva Wallberg (Suppleant)  
Tommy Bech (V. ordförande) 

 



3. Val av justerare 

Malin Rosén och Jan Mårtensson väljs till att justera protokollet. 

4. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkännes. 

5. Genomgång av grupperna. 

Utbildningsgruppen: 

4 nya instruktörer;  3 allmänlydnandsinstruktörer och 1 agilityinstruktör 
som kommer utbildas under vintern. Dessvärre har agilityinstruktörsut-
bildningen blivit framskjuten pga för få deltagare. 

Info/It: 
En liten förändring av hemsidan med nya bilder. 

Stug: 
Nya planket är uppsatt vid uteplatsen samt trappräcke ned från altanen är 
på gång. 

Frivillig: 
En kurs är igång med en slutkurs den 12 december, deltagarna kommer 
och går vilken gör att det blir svårt att hinna ikapp. 

Rally: 
En officiell tävling skulle de vilja få till men kommer nog inte hinnas. Se-
dan ska det anordnas KM. 

Nosework: 
Ett KM i nosework är bestämt den 23 november, det kommer hållas hos 
Jenny-Lynns lokaler i Simrishamn. 



Tävlingsförargruppen: 
KM i bruks har avgjorts och klubbmästare har korats. Prisutdelning sker 
i vanlig ordning på nästkommande årsmöte. 

Köket: 
Allt flyter på i köket men det känns som om gruppen skulle behöva för-
stärkas med fler funktionärer i köket. 

Mentalgruppen: 
3 MH kvar för året. Genomfört utbildning M1 under hösten och en M2 
väntar den 6-7 november. 
Gruppen önskar ett lås till boden som mentalgruppen använder så att 
det kan få ha sina saker ifred. Diverse utrustning behöver köpas in för 
nästa år. 

Valberedningen: 
Valberedningen är i fullgång med att få ihopa styrelsen till 2022. Saknas 
fortfarande en tredje person i gruppen som ska väljas in på årsmötet. 
Detta måste vara klart senast 15 november. 

Ordförande informerar grupperna om höstens nyhetsbrev som kommer 
att skickas ut. Grupperna kan inkomma med innehåll via mejl till Malin. 

6.  Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll godkännes. 

7. Beslut tagna sedan föregående möte 

Styrelsen har beslutat om att Victoria Salomonsson, Taina Andersson, 
Maria Axtelius, Rebecca Jönsson rekommenderas att gå instruktörsut-
bildning. 



Ordförande har beslutat att Susanne Carlbom går en uppfräschning. för 
tävlingssekreterare, mot en kostnad för klubben om 250 kr. 

8. Ekonomi 

September 

Sparbanken Skåne                                                 210747,61 

Placeringskonto                                                       141581,61 

Företagskonto                                                          69166,00 

Nordea PG-konto                                                  13313,49 

Klubbkassan konto 1910                                        5074,00 

Kökskassan konto 1930                                         2709,00 

Total                                                                        231844,10 

 
Under månaden har vi från Sjöbo kommun fått 5000kr, det  
resterande bidraget för vårt stängsel runt agilityplanen.  

  

9. Hedersmedlemskap 

Inga hedersmedlemskap delas ut detta år. 

10. Förtjänsttecken  

Inkomna förslag diskuteras och förberedds för nominering. Fler förslag 
mottages fram till 15 januari vilket är sista dagen för nominering. 



11. Inkomna skrivelser 

Lena Ytterberg har försökt få tag i en föreläsare enligt önskemål från 
medlemsmötet. Fredrik Steen är tyvärr ej tillgänglig närmsta året. Fler 
förslag från medlemmar mottages gärna. 
 
Uppdatering av anvisningar krig koppeltvång under träning. Sara har 
mejlat ut till alla berörda i träningsgrupper. 

Bodil vill tacka alla som medverkade och hjälpte till med lägret. 

  

12. Övrigt 

Önskemål om en extra gånggrind till agilityplanen då det blir trångt vid 
passage under tävlingar. 

Jan föreslår att datum för medlemsmöte och städdag inför nästa år ska 
beslutas på styrelsens januarimötet 2022. 

Lennart önskar att vi använder oss av mailutskick, via medlemsonline, i 
större utsträckning, till tex städdagar och tävlingar.  

  

13. Nästa möte 8 november. 

  

14. Mötet avslutas 
 

 Malin Rosén, Ordförande        Linnea Karlsson, Protokollförare 



 _______________________ __________________________ 
 

 Jan Mårtensson, Kassör 

 ________________


