
Styrelsemöte för Sjöbo brukshundklubb 2022-04-11 Kl 19:00, Anklam Sjöbo bruks-

hundklubb  

1. Mötet öppnas 

 Ordförande (Malin Rosén) hälsar alla välkomna. 

2. Närvarande 
Malin Rosén (Ordförande) 
Tommy Bech (V. ordförande)  
Elisabet Montén (Sekreterare) 
Jan Mårtensson (Kassör)  
Sara Eronn (Ledamot) 
Eva Signal (Ledamot) 
Linnéa Karlsson (Suppleant) 
Lennart Johannesson (Suppleant)    
 
Frånvarande 
Lars Fredriksson (Ledamot) 
Eva Wallberg (Suppleant) 

 3. Val av justerare 
 Linnea Karlsson väljs till att justera protokollet. 

4. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkännes 

5.  Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkännes 
Gruppernas medverkan blev fel för möte i september, ska vara 14/11. 
 
Sara haft kontakt med Skogssällskapet: vi får inte upplåta marken som avtalet 
ser ut nu. Skogssällskapet önskar tilläggsavtal om vi ska låna ut marken under 
en tid. 
 



Ang viltspårskursen; kommer inte att vara i närheten i klubben och ej använda 
vårt område. 

6. Beslut tagna sedan föregående möte 
Styrelsen har godkänt inköp till Agilitybanan enligt inkommen specifikation. 

7. Ekonomi  

                                                         

Sparbanken Skåne 238765,11

Placeringskonto 200681,61

Företagskonto 38083,50

Nordea PG-konto 44935,04

Klubbkassan konto 1910 5104,00

Kökskassan konto 1930 4000,00

Total 292804,15

Under månaden har vi fått vårt årliga bidrag från Sjöbo kommun,

I år blev det 36016 kr. Vi har fått en återbetalning från en med-
lem som inte fullföljde sin instruktörsutbildning på 6500 kr.

Vägen har blivit underhållen till en kostnad av 3375 kr.



8. Inkomna skrivelser 
-  Fråga om Sjöbo BK vill vara med att arrangera SM för brukshundar tillsam-
mans med andra klubbar 2023 eller senare. 
- Från SBK Skåne ang medlemskontroll. 
- Inbjudan om provledarutbildning i Specialsök, skickad till specialsöksgrup-
pen. 
- Distriktets patrullhundgrupp, ang planläggning av DM Patrullhund, vidarebe-
fordrat till Lars Fredriksson. 
- Kallelse till årsmöte med Studiefrämjandet Skåne-Blekinge. 
- Från SBK Skåne; kallelse till distriktsmöte den 1/5. 

9. Leader, projekt 2022 
Föreningar kan ansöka om pengar för projekt som aktiverar människor utom-
hus i skog och natur. 
Ett eventuellt förslag är en miljöbana/aktivitetsbana, men någon måste vara an-
svarig för projektet. Bordlägger frågan till nästa styrelsemöte då grupperna del-
tar. 

10.  Draghundsgrupp 
 Malin varit i kontakt med Vanessa Lindau och pratat igenom  
 deras verksamhet. De vill gärna ansluta sig till oss för att kunna starta kurser   
 för grönt kort mm. Styrelsen godkänner att vi återupptar vårt medlemskap i   
 SDSF. Som medlem i Svenska Draghundsportförbundet förbinder vi oss att i  
 vår idrottsliga verksamhet tillämpa de regler som är vedertagna inom 
 idrottsrörelsen och på vilka RF:s och SDSF:s stadgar bygger. 

11.  Tacksägelsefest 
Inbjudan kommer gå ut till de medlemmar som hjälpt till i klubben. Festen 
kommer bli av den 5/6.  

12. Övrigt 
Linnea har kollat upp däck till traktorn, men det blir för dyrt. 
 
Medlemsmöte den 16/5; Malin och Emelie har bokat in Marie Bergergård från 
Evidensia i Malmö, som är fysioterapeut som kommer att prata om den  
arbetande sporthunden. Kallelse ska gå ut senast den 16/4. 



13. Nästa möte  
Den 9 maj kl 19.00 i klubbstugan , Anklam. 

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

 Malin Rosén, Ordförande        Elisabet Montén, Protokollförare 

 
 _______________________ __________________________ 
 

  Justerare 
 Linnéa Karlsson 

 ________________


