
Styrelsemöte för Sjöbo brukshundklubb 2022-
03-14 Kl 19:00, Anklam Sjöbo brukshundklubb 

1. Mötet öppnas

Ordförande (Tommy Bech) hälsar alla välkomna.

2. Närvarande
Tommy Bech (V. ordförande) 
Elisabet Montén (Sekreterare)
Jan Mårtensson (Kassör) 
Sara Eronn (Ledamot)
Eva Signal (Ledamot)
Linnéa Karlsson (Suppleant)
Lennart Johannesson (Suppleant)  

Frånvarande
Eva Wallberg (Suppleant)
Lars Fredriksson (Ledamot)
Malin Rosén (Ordförande)

 3. Val av justerare
Tommy Bech och Sara Eronn väljs till att justera protokollet.

4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes

5. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkännes
Pris på däck ej klart



6. Beslut tagna sedan föregående möte
Beslut att köpa in vita stängselstolpar

7. Ekonomi

Sparbanken Skåne 218937,61

Placeringskonto 200681,61

Företagskonto 18256,00

Nordea PG-konto 30128,04

Klubbkassan konto 1910 5104,00

Kökskassan konto 1930 3675,00

Total 257844,65

Under månaden har vi betalt tillbaka 27000 kr. för 
anmälningar till instruktörskursen som blev inställd.
                                                        

8. Inkomna skrivelser
Carina Svensson FRK Skåne Blekinge, Fråga om att hyra appellplan och 
stuga den 10/4  – styrelsen beslöt att bifalla förfrågan med reservationen 
att området kring lilla slinga förfogar vi inte över. Hänvisar henne till 
Skogssällskapet ang det området

Avbokning av tidigare bokning 8 maj från Maria Levin



Fredrik (fd arrendator) kommer att ha djur i hagen bakom klubbstugan, 
har tagit på sig att förbättra staketet. Han har även tagit på sig att ta bort 
djuren senast v 29, inför lägerveckan. Sara kolla arrendeavtalet med 
Skogssällskapet ang att överlåta hagen till bete

Anastasia på Egen Tass – fått ok från Skogssällskapet samt jaktlaget att 
träna viltspår i Oran, men dessa har sagt till henne att få ok från oss. Säga
till henne att hon inte kan vara där vår MH bana är, samt diskutera 
upplägget med henne, tex parkering, datum osv. Tommy tar kontakt med
Anastasia

Sjöbo Kommun – enkät ang föreningsverksamhet. Malin tar det

9. Leader, projekt 2022
Lena Ytterberg ska vara vår representant och skriva till dem som driver 
projektet. Eftersom Malin inte är närvarande, så bordläggs punkten till 
nästa styrelsemöte

10. Medlemsmöte
Styrelsen beslöt att ha medlemsmöte Måndag 16/5 kl 19.00.
Vi ska även dela ut förtjänsttecken, då detta inte gjordes på årsmötet

11. Nyhetsbrev
Malin vill ha in tips och idéer vad som ska stå i nyhetsbrevet

12. Styrelsemöte 2022
Under 2022 och 2023 kommer det att vara styrelsemöte 11/4, 9/5, 13/6,
uppehåll i Juli, 8/8, 12/9, 10/10, 14/11, 12/12 samt 9/1 2023, 13/2 
2023
Grupperna ska vara med: 9/5, 8/8, 14/9 och 13/2 2023



13. Draghundsgrupp
Vanessa Lindau vill starta upp en Draghundsgrupp. Styrelsen vill bjuda 
in dem, för att höra deras upplägg innan vi tar ett beslut. Beslöts att 
bjuda in dem till nästa styrelsemöte den 11/4. Malin skickar inbjudan

14. Övrigt
Jan varit i kontakt med kommunen med en föreningsutvecklare, som vill 
att föreningar i kommunen ska vara aktiva på marknaden. Sjöbo BK 
skriver till henne att vi inte är intresserade av att delta
Hur går det med planeringen av Tacksägelsefesten, den 5/6. Planeringen 
fortgår
Städdag den 2/4 kl 10.00. Hur ska vi göra för att fler ska komma hit? 
Flera olika förslag diskuterades, mail, Facebook, hemsidan

15. Nästa möte 
11/4 kl 19.00

16. Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat

Tommy Bech, Ordförande        Elisabet Montén, Protokollförare

_______________________ __________________________

Sara Eronn, Justerare

________________


