
Styrelsemöte för Sjöbo brukshundklubb 
2021-11-08 kl 19:00. 

Klubbstugan Anklam Sjöbo. 

1. Mötet öppnas 

Ordförande (Malin Rosén) hälsar alla välkomna. 

2. Närvarande 

Malin Rosén (Ordförande) 

Linnéa Karlsson (Sekreterare) 

Eva Signal (Ledamot) 

Lena Mårtensson (Ledamot) 

Jan Mårtensson (Kassör)  

Lennart Johannesson (Suppleant) 

  

Frånvarande  

Lars Fredriksson (Ledamot)  

Eva Wallberg (Suppleant) 

Tommy Bech (V. ordförande) 

Sara Eronn (Suppleant) 



 3. Val av justerare 

Malin Rosén och Jan Mårtensson väljs till att justera protokollet. 

4. Godkännande av dagordning 

Punkt 9 ändras till det korrekta namnet ”trettondagsträffen” 

5. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll godkännes. 

6.  Beslut tagna sedan föregående möte 

Inga beslut tagna sedan föregående möte. 

7.  Ekonomi 

Oktober 

Sparbanken Skåne                                                 190057,61 

Placeringskonto                                                       171581,61 

Företagskonto                                                          18476,00 

Nordea PG-konto                                                  25590,49 

Klubbkassan konto 1910                                        5104,00 

Kökskassan konto 1930                                         3300,00 

Total                                                                        224052,10 



Under månaden har vi betalt vår revisor 5000 kr. 

Vi har betalt anmälningsavgifter för våra tre nya instruktörer, 19 500 kr. 

8. Agilityhinder 

Stiftelsen Sparbanken Skåne har beviljat ett bidrag på 25 000 kr för att 
inhandla nya hinder till vår agilitybana, klubben kan stötta med ytterligare 
15 000 kr. 

9. Trettondagsträffen  

Träffen ska kunna bli av om inga nya restriktioner dyker upp. Styrelsen 
fortsätter planeringen nästa möte i decemeber. 

10. Föreläsning enligt medlemsförslag 

Malin har kollat vidare med föreläsare men ligger långt över rimlig bud-
get. Nya förslag kollas upp av Eva S och Lena M. 

11. Inkomna skrivelser 

Trafikverket skickat ut handlingar angående ombyggnad av väg 11. 

En föreläsning med forskaren Aron Skoog a n g ideella föreningar 24 
november 19:00 - 20:30 digitalt via Zoom. 

En förfrågan från LIONs om en familjedag den 24 april 2022, önskar 
uppvisning av agility. Frågan vidarebefordras till agilitygruppen. 



Inkommer förfrågan från Emelie Knast om träningshelg i specialsök den 
5 december, styrelsen ser inga hinder för detta. 

12. Övrigt 

Kommit till styrelsen kännedom om att träningsgrupperna i spår är full-
satta. Styrelsen kommer skicka ut kallelse till möte för berörda för att 
diskutera framtiden, mötet sätts till onsdagen den 12 januari kl 19:00. 

Jan informerar om att han skickat ut budgetunderlagen till alla grupper-
na, förslagen ska vara inskickade till Jan senast den 6 december. 

Eva Signal frågar om det finns intresse av att starta upp utställningar på 
klubben igen. Styrelsen är mycket positiva till detta och Eva ansvara för 
planering. 

Skotträningen skulle egentligen avslutas för året men en del vill fortsätta 
även därav kommer Sanna Wendel ansvara för skotträningen på sönda-
gar.  

13. Nästa möte 13 december 

14. Mötet avslutas 

 Malin Rosén, Ordförande           Linnea Karlsson, Protokollförare 

 _______________________ _________________________  

 Jan Mårtensson, Kassör 

 ________________________


