
Styrelsemöte för Sjöbo brukshundklubb 
2022-01-10 kl 19:00. 

Digitalit via Zoom. 

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) 

 Lars Fredriksson (Ledamot)  

 Tommy Bech (V. ordförande) 

 Sara Eronn (Suppleant) 

 Frånvarande 

 Eva Wallberg (Suppleant) 



 3. Val av justerare 

 Malin Rosén och Sara Eronn väljs till att justera protokollet. 

4. Godkännande av dagordning 

 Det läggs till två punkter i protokollet, punkt 14 Städ- och fixarda  
 gar 2022, punkt 15 Budgetförslaget för 2022. 

5. Föregående mötesprotokoll 

 Föregående mötesprotokoll godkännes. 

6.  Beslut tagna sedan föregående möte 

 Inga beslut tagna sedan föregående möte. 

7.  Ekonomi 

 December 

 Sparbanken Skåne                                                 208772,61 

 Placeringskonto                                                       171581,61 

 Företagskonto                                                          37191,00 

 Nordea PG-konto                                                  48264,74 

 Klubbkassan konto 1910                                        5104,00 

 Kökskassan konto 1930                                         3450,00 



 Total                                                                        265591,35 

 Under månaden har vi betalt arbetsgivaravgifter 3126 kr. 

8. Förtjänsttecken 

 Styrelsen diskuterar inkomna förslag gällande förtjänsttecken, Malin 
 skickar in nomineringar. 

9. Funktionärslotteri 

 Förslag från tävlingsguppen gällande funktionärslotteri. Styrelsen   
 diskuterar för- och nackdelar men beslutar sig för att bordlägga frå 
 gan till ett styrelsemöte/medlemsmöte senare i vår.  

  

10. Årsmöte 2022 

 Handlingar har tillkommit från rallylydnadsgruppen. Kallelse har   
 gått ut till alla medlemmar. 

 Eventuella ändringar kan tillkomma med tanke på spridningen av  
 Covid-19. 

11. Nyhetsbrev våren 2022 

 Information som man vill ska komma ut till klubben skall skickas  
 till vår sekreterare så vi senare kan sammanställa det i ett     
 nyhetsbrev. 

  



12. Träningsgrupper 

 Ett möte är inplanerat den 12 januari kl 19:00 för att diskutera       
 följande punkter. 

 - Markfördelning 

 - Träningsgrupper 

 - Träningsledarebevis 

  

13. Medlemsmöte våren 2022 

 Förslag på att hålla mötet på Florabiografen i Sjöbo och att vi även  
 kommer ha hyra in en föreläsare till mötet. 

 Föreläsaren heter Maria som är sjukgymnast för hund föreläsningen 
 varar i ca 1 timme. 

 Beslut om datum kommer senare då vi inte vet hur restriktioner   
 kring Covid- 19 ser ut. 

14. Städ och fixardagar 2022 

 Lördag 23 april 2022 

 Söndag 18 september 2022 

 Information kring datum kommer via ett nyhetsbrev till  våra       
 medlemmar. 

 En arbetslista kommer också att skickas ut till samtliga grupper på  
 vad som behöver göras. 

  



15.  Budgetförslag för 2022 

 Styrelsen godkänner den föreslagna budgeten för 2022. 

16. Inkomna skrivelser 

 Inga inkomna inkomna skrivelse.  

17. Övrigt  

Träningsledarbevis, tas upp på mötet med träningsgrupperna 12 januari. 

18. Nästa möte 14 februari 

19. Mötet avslutas 

  

 Malin Rosén, Ordförande           Linnea Karlsson, Protokollförare 

 _______________________ __________________________ 
 

 Sara Eronn, Suppleant  

 ________________


