
Styrelsemöte för Sjöbo brukshundklubb 
2022-05-09 Kl 19:00, Anklam Sjöbo brukshund-
klubb  
1. Mötet öppnas 

 Ordförande (Malin Rosén) hälsar alla välkomna. 

2. Närvarande 
Malin Rosén (Ordförande) 
Elisabet Montén (Sekreterare) 
Jan Mårtensson (Kassör)  
Sara Eronn (Ledamot) 
Eva Signal (Ledamot) 
Lars Fredriksson (Ledamot) 
Linnéa Karlsson (Suppleant) 
Lennart Johannesson (Suppleant)  
 
Inbjudna   
Victoria Wastesson (Agility) 
Lena Westin (Lägergruppen) 
Lena Ytterberg (Mentalgruppen) 
Marie Österberg (Rallylydnad och Specialsök) 
Eva Andersson (Tävlingsförarna) 
Emelie Knast (Utbildning) 
Inger Hörnfeldt (Valberedning) 
 
Frånvarande 
Claes von Gegerfelt (Info/IT) 
Sanna Wendel (Skydd) 
Tommy Bech (V. ordförande) 



Eva Wallberg (Suppleant) 

3. Val av justerare 
Eva Signal väljs till att justera protokollet. 

4. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkännes 

5. Genomgång av gruppernas verksamhet 

 
Agility – beställt hem lite nya hinder, för att uppdatera hinderpar-
ken 
Info/IT – Kalendern på hemsidan fungerar inte som den ska 
Frivillig – Räddningsekipage Marie Österberg godkänt räddningse-
kipage - 1:a sheltietiken i Sverige – Grattis! 
Läger – 51 st anmälda till lägret och 2 st återbud = 49 st.  
De som sitter i kommittén betalar också lägeravgift, gruppen har 
förslag att de som sitter i kommittén att de ska slippa betala läger-
avgiften.  Även fråga om körersättning ska tas upp på styrelsemö-
tet. 
Mental - 6 mentalfiguranter utbildade 2021 + 1 till är under utbild-
ning. 
Rally – planerar för en tävling under 2022 
Specialsök – haft en inofficiell tävling som blev väldigt uppskattad 
Gruppen har en önskan om en tegelstensvägg – ska kolla om det 
finns med i budgeten annars får gruppen ämna in ett kostnadsför-
slag till styrelsen. 
Tävling – Haft de tävlingar som varit inplanerade hitintills i år. Allt 
flutit på bra. Ska ansöka om nästa års tävlingar i Maj. Ev ha en 
söktävling nästa år. 



Tävlingsförarna – Haft några månadstävlingar, men fått ställa in 
nästa månadstävling pga att planen är full den dagen, pga kurser. 
Diskuterade en lösning att planen bokas upp de kvällarna i kalen-
dern – viktigt att problemen kring kalendern blir löst. 
KM i lydnad den 28/8 och prel Bruks KM den 11/9 
Eva har även en Rallylydnadsutvecklingsgrupp – behövs lite mate-
rial. Vända sig till rallyruppen om detta 
Utbildning – Kurser igång och någon är avslutad. Fortbildnings-
helg för instruktörer kommande helg, med Sanna Wendel 
Valberedningen – Inget. 

6. Leader, projekt 2022 
Lena förklarade lite vad Leader-projektet är och det kan finnas för-
utsättningar för klubben att få ta del av de avsatta pengarna 
Ett förslag kan vara en miljöträningsbana – men då behövs en 
samordnare, som vill ta hand om detta. 

7.  Föregående mötesprotokoll 
Skogssällskapet har ändrat sig och vill inte göra något tilläggsavtal. 
Men osäkert om det behövs om det handlar om att kor ska beta 
där. 

8. Beslut tagna sedan föregående möte 
Inga beslut tagna 

9. Ekonomi 



10. Inkomna skrivelser 
Kallelse nr 2 till distriktsmöte 

11. Distriktsrepresentant 
Clas von Gegerfelt ordinarie och Malin Rosén ersättare 

12.  Tacksägelsefest 
Arbetet med festen fortgår, Linnéa ansvarar för att boka Ström-
bäcks i Brösarp – grillad gris. Eva ansvarar för efterrätt och pynt 
mm. 

13. Övrigt 
Lägergruppens frågor – lägeravgiften betald för de i gruppen. Sty-
relsen positiv och gruppen får själv ta beslutet 
Körersättning – policyn kring körersättning diskuterades. 

 Problem med avloppet – det behövs grävas för att få ordning på 
problemet, Teddy kollar upp pris för hyra av grävmaskin. 

Sparbanken Skåne    250030,11 
     

Placeringskonto    230681,61 
     

Företagskonto    19348,50 
     

Nordea PG-konto    39263,04 
     

Klubbkassan konto 1910  5104,00 
     

Kökskassan konto 1930  4188,00 
     

Total    298585,15 
     
     
     
     
Under månaden har vi inte haA några extra ordinära 
intäkter eller kostnader.    



Eva Wallberg hade en önskan om roterande dagar på Styrelsemöte-
na, styrelsen diskuterade och kom fram till att vi fortsätter att ha 
mötena på måndagar pga det är då flest kan närvara. 

 
Medlemsmöte på måndag 16/5, plus föreläsare. 

 
Lennart tog upp att de är 3 st som är med i en sökgrupp från Ystad 
på torsdagar – nu vill det gänget att Sjöbo bidrar med mark från 
Skogssällskapet. Dock finns det nog inte så många poäng kvar i 
Sjöbos pott, samråda med Tommy om att få en del poäng till detta.  
Förslag om att bruksgrupperna skulle träffas för att diskutera bla 
mark – att hjälpas åt i grupperna. 

14. Nästa möte  
Måndag den 13/6 

15. Mötet avslutas 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 
 

 Malin Rosén, Ordförande        Elisabet Montén, Protokollförare 

 

 _______________________ __________________________  
 

  Justerare 
 Eva Signal 



 ________________


