
 

 

Extra årsmöte för Sjöbo brukshundklubb 2022-
10-23 Kl 10:00, Anklam Sjöbo brukshundklubb  

1. Mötet öppnas 

Ordförande (Malin Rosén) hälsar alla välkomna. 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkännes 

3. Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Malin Rosén 

4. Val av mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Elisabet Montén 

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Att justera dagens protokoll valdes Sara Eronn och Anna-Kari 

Sahlqvist, 24 medlemmar var närvarande, samt 1 utan röstätt. 

  

6. Presentation av draghundsgrupp i Sjöbo 

Draghundsgruppen med Stefan Öhlin Jakobsson i spetsen presen-

terade sig och visade en kort presentationsfilm. Draghundssporten 

går in under svenska idrottsförbundet och inte under Svenska 

Brukshundklubben och svarade därefter på medlemmarnas frågor. 

Mötet beslöt enhälligt att godkänna en draghundsgrupp i klubben. 

Sjöbo BK kommer därmed att ansluta sig till Svenska Draghunds-

sportsförbundet. Som medlem i Svenska Dragshundssportförbun-

det förbinder vi oss att i vår idrottsliga verksamhet tillämpa de reg-

ler som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på vilka RF:s och 

SDSG:s stadgar bygger. 

7. Trivselregler, parkering 

Maj 2020 togs beslut angående trivselregler om bla parkering och 



 

 

annat, men under sommaren 2022 kom det in klagomål att det par-

kerades bilar längs vägen nerför backen, och ute på planen. Styrel-

sen har försökt att prata med berörda parter, men nådde inte någon 

lösning. Därför ställs frågan till medlemsmötet om de aktuella triv-

selreglerna ska ändras och att det ska vara parkering på fler ställen 

än uppe på den anvisade parkeringen. Diskussion fördes på mötet 

om för och emot. Mötet kom fram till att nuvarande trivselregler 

inte ska ändras 

8. Styrelseposter till 2023 

Vår kassör Jan Mårtensson kommer att avgå till årsmötet 2023, just 

nu finns det ingen ersättare och klubben jagar ny kassör med ljus 

och lykta. 

9. Övriga frågor 

 Inga övriga frågor fanns 

10. Mötet avslutas 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  

 

 Malin Rosén, Ordförande        Elisabet Montén, Protokollförare 

 

 _______________________ __________________________ 

 

 

 Sara Eronn,  Justerare  Anna-Kari Sahlqvist, Justerare  

  
_______________        

 


