
Styrelsemöte för Sjöbo brukshundklubb 
2022-02-14 kl 19:00. 

Plats: 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) 

Lars Fredriksson (Ledamot) 

Frånvarande  

Tommy Bech (V. ordförande) 

Sara Eronn (Suppleant) 

Eva Wallberg (Suppleant) 



 3. Val av justerare 

Malin Rosén och Jan Mårtensson väljs till att justera protokollet. 

4. Godkännande av dagordning 

Det läggs till en punkt i protokollet, punkt 10; förlängning av Zoom li-
cens. 

5. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll gås igenom och Malin återkopplar från mö-
tet med träningsgrupperna ang ny policy för att delta i en träningsgrupp.. 

6.  Beslut tagna sedan föregående möte 

Styrelsen tog den 12 januari beslut om att tilldela några medlemmar från 
träningsgrupper i spår och sök ett träningsledarbevis. 

  

7.  Ekonomi 

Januari 

Sparbanken Skåne                                                 213887,61 

Placeringskonto                                                       170681,61 

Företagskonto                                                          43206,00 

Nordea PG-konto                                                  75990,54 



Klubbkassan konto 1910                                        5104,00 

Kökskassan konto 1930                                         3480,00 

Total                                                                       298462,15 

  

Under månaden har vi fått ett bidrag från studiefrämjandet på 9200 kr. 
Vi har också fått ett bidrag från SBK på 17200 kr, vilket gäller för de ut-
bildningar som frivilliggruppen (Teddy) anordnat. 

Vi har betalt in medlemsavgifterna till distriktet 7857 kr. Samtidigt   
fick vi ett bidrag från dem på 10 kr/medlem vilket blev 2970 kr. 

Vi har betalt arrendet till skogssällskapet 3125 kr. 

8. Årsmöte 

Årsmötet kommer att hållas på Flora biografen i Sjöbo, där kan vi hålla 
avstånd och genomföra årsmötet på ett säkert sätt. 

Ca 30 st anmälda till fika efter mötet, klubben bjuder på landgång. 

9. Ny grill köket 

Styrelsen kan ge utrymme för ca 10 000 -15 000 kr för en ny gasolgrill, 
Teddy har i uppgift att kolla upp grillar som passar samt priser. 

10. Förlängning Zoom licens. 

Styrelsen beslutar att förlänga licensen ytterligare ett år, licensen kostar 
klubben 500kr för ett år. 



11. Inkomna skrivelser 

Maria Levin önskar hyra klubben den 8/5 12:00 till 16:00, styrelsen god-
känner. 

Lena Westin med flera önskar hyra klubben under midsommar helgen 
den 22-26 Juni, styrelsen godkänner. Jan återkopplar till Lena a n g betal-
ningen. 

Utbildningsgruppen önskar nyttja klubben från den 13 till den 15 maj 
mellan 12:00-16:00, Styrelsen godkänner. 

  

12. Övrigt  

Städdagen ändras till lördagen den 2 april, p g a dubbelbokningar i ka-
lendern. 

Teddy tar upp angående olja och filterbyte på traktorn. Styrelsen diskute-
rar nya gräsdäck på traktor, Linnéa återkommer med pris på däck.  

En provapådag med Teddy med bevakning. 

Många anmälda till lägret, lägergruppen får avgöra om det finns utrym-
me att ta in fler deltagare. Det har missats i inbjudan till lägret att klub-
bens medlemmar har företräde.  

13. Nästa möte 14 mars 

14. Mötet avslutas 

  



 Malin Rosén, Ordförande           Linnea Karlsson, Protokollförare 

 _______________________ __________________________ 
 

 Jan Mårtensson, justerare  

 ________________


