
 

 

Styrelsemöte för Sjöbo brukshundklubb 2022-
11-14 Kl 19:00, Anklam Sjöbo brukshundklubb  

1. Mötet öppnas 

Ordförande (Malin Rosén) hälsar alla välkomna. 

2. Närvarande 

Elisabet Montén (Sekreterare) 

Jan Mårtensson (Kassör)  

Sara Eronn (Ledamot) 

Eva Signal (Ledamot) 

Lennart Johannesson (Suppleant)  

Eva Wallberg (Suppleant) 

Linnéa Karlsson (Suppleant) 

 

Inbjudna: 

Victoria Westesson (Agility) 

Jessica Alenius(Mentalgruppen) 

Emelie Knast (Utbildning) 

Claes von Gegerfelt (Info/IT) 

Inger Hörnfeldt (Valberedning) 

Stefan Jacobson (Drag) 

 

Anmält förhinder 

Tommy Bech (V. ordförande) 

Lars Fredriksson (Ledamot) 

Sanna Wendel (Skydd) 

Lena Westin (Läger) 

Eva Andersson (Tävlingsförarna) 

Marie Österberg (Rally och Specialsök) 

 



 

 

 

 

 3. Val av justerare 

  Eva Wallberg väljs till att justera protokollet. 

4. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkännes 

5. Genomgång av gruppernas verksamhet 

Agility – Victoria blivit kontaktad av Lions, som undrar om vi vill 

vara med på deras familjedag den 23/4 2023. Preliminärt har grup-

pen har tackat ja. Victoria har även fått in offert på hinder inför 

nästa år. 

Draghundsgruppen – haft sin första träning i Sjöbo BKs regi, ca 10 

deltagare. Planerar för en introduktionsdag den 10 december samt 

under början av 2023 arrangera en grönt kort kurs.  

Info/IT – håller på med en ny hemsida. Claes behöver någon som 

kan titta igenom den nya sidan, om något saknas. Samtliga grup-

perna fick i uppdrag att titta igenom sidan och komma med kom-

mentarer. 

Stuggruppen – Hallen är klar efter en mindre renovering. Claes 

planerar för ett skydd till grillen, utomhus. Det ska även bytas lite 

panel på stugan. Fråga angående belysningen – om det går att en-

bart tända på parkeringen. I nuläget går det inte, Jessica tar kontakt 

med Teddy. Går det att ha någon belysning i containern, tex en 

touch-lampa, som går på batteri, Claes kollar på det. 

Köket – inget att rapportera. 

Utbildning – Ska ha instruktörsmöte innan årsskiftet. Fortfarande 

stor efterfrågan på kurser. 

Mental – har haft problem med pistolerna som klickat under på-

gående MH. Björn i gruppen har plockat ner dem och gjort vid 

dem, de var väldigt smutsiga. Förslag från gruppen är att ändra ko-



 

 

den till vapenskåpet. Diskuterat om att mentalgruppen ska ha möj-

lighet att kolla betalningarna, så att de slipper kontakta kassören var 

gång; Kassören kollar upp detta.  Ska ha årets sista MH kommande 

helg. 

Tävling – lugnt just nu. Skulle behöva ha någon tävlingsledare till så 

man kan hjälpas åt.  

Valberedningen – förslag är inlämnat till styrelsen. Fortfarande är 

kassörs-posten vakant. Valberedningens förslag ska skickas ut till 

samtliga medlemmar.  

Tävlingsförargruppen – Ska ha möte hur gruppen ska formera sig 

efter att Eva Andersson avgår ur gruppen. Har inget inplanerat för 

2023 än. 

Läger – haft årets sista möte. Kommer att ha läger v 30 2023 som 

traditionen bjuder.  

Rally – nya skyltarna behöver köpas in, kolla budget för 2022 alter-

nativt lägg in i budget för nästa år. 

Även de nya regelböckerna för Bruks och lydnad, rallylydnad be-

höver köpas in. 

6.  Verksamhetsberättelse 2022, Verksamhetsplan och budget inför 

2023 

Kassören påminde om att budgeten för 2023 ska vara inne inom 14 

dagar. 

Även verksamhetsberättelse för 2022 och verksamhetsplan för 

2023 ska skickas in samtidigt från alla grupper. 

7.  Föregående mötesprotokoll 

Godkändes 

8. Beslut tagna sedan föregående möte 

Utlåning av stugan den 23/11 – skrivas in i kalendern 

9. Ekonomi 



 

 

Sparbanken Skåne    276 566,11  
      
Placeringskonto    230 681,61  
      
Företagskonto    45 884,50  
      
Nordea PG-konto    12 101,74  
      
Klubbkassan konto 1910     4 504,00  
      
Kökskassan konto 1930     5 280,00  
      
Total                          298 451,85  
 
Under månaden har vi fått ett bidrag från Sjöbo kommun 
på 7 100 kr, för en aktivitet vi hade för ungdomar i somras, ”sommar i 
sjöbo”. 
Vi har också fått ett bidrag från Sparbanksstiftelsen på 
25 000 kr för inköp av agilityhinder. 
     

 

10. Inkomna skrivelser 

Förfrågan om Grönt kort-kurs 4-5 februari från draghundsgrup-

pen. Kostnadsförslag för medlemmar i Sjöbo BK = 300:-, för del-

tagare utanför Sjöbo BK 500:-. Räknar med ca 15 deltagare. Kost-

naden för instruktör bör hamna runt 3 000:-. Styrelsen säger ok till 

detta. 

Draghundsgruppen vill ordna en introduktionsdag den 10/12. Poli-

sen har också frågat om en introduktion. Prisförslag 1 000 om det 

är gäller i sluten regi. 

Förfrågan om att arrangera M3-utbildning hos oss, för Sjöbo BKs 

instruktörer – den 21-22/1 2023. Styrelsen säger ok till detta. 

11. HLR utbildning 

De som satt upp vår hjärtstartare har kommit med ett förslag om 

en ny HLR-utbildning för styrelsen + andra aktiva i klubben. För-



 

 

slag att ha det den 18 januari 2023. Skicka ut kallelse till grupperna 

Kostnad ca 5 000:- och max antal deltagare är 15 personer 

12.  Medlemsutskick 

Skicka ut valberedningens förslag till medlemmarna, efter kvällens 

styrelsemöte. 

13. Övrigt 

Kommit en fråga från ett par medlemmar om att med styrelsens 

hjälp tillskriva Fortifikationsverket om att Sjöbo BK ska få boka 

mark i Björka. Styrelsen beslöt att inte bifalla detta pga höga kost-

nader att hyra mark. 

Dokument på hemsidan om grupperna behöver uppdateras – Sara 

håller i det. 

14.  Nästa möte OBS! TORSDAG 8/12 kl 19.00 

15. Mötet avslutas 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  

 

 Malin Rosén, Ordförande        Elisabet Montén, Protokollförare 

 

 _______________________ __________________________ 

 

 

 Eva Wallberg, Justerare 

 ________________ 


