
Styrelsemötesprotokoll för Sjöbo brukshund-
klubb 2022-12-08 Kl 19:00, digitalt möte via 
zoom 
1. Mötet öppnas 

Ordförande (Malin Rosén) hälsar alla välkomna. 

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

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

4. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkännes efter tillägg av punkt 12 och 13. 

5. Föregående mötesprotokoll 
Lades med godkännande till handlingarna. 

6. Beslut tagna sedan föregående möte  
Styrelsen beslutar om att skicka Sara på tävlingsledarkonferens. 



7. Ekonomi 

Sparbanken Skåne 271991,35

Placeringskonto 265681,61

Företagskonto 6309,74

Nordea PG-konto 0

Klubbkassan konto 1910 4504,00

Kökskassan konto 1930 5280,00

Total 281775,35

Under månaden har vi fåC eC återstartsbidrag på 1500 kr. från 

DraghundsporIörbundet. Vi har betalt vår externa revisor

5000 kr. för årets tjänster. Vi har varit tvungna aC byta

låset i vår yCerdörr Oll eC pris av 6771 kr.



8. Inkomna skrivelser 
 Inkommen skrivelse från Reduca gällande styrelseutbildningar. 

9. Budget 2023 
Styrelsen godkänner samtliga gruppers förslag till budget 2023. 
Genomgång av verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner görs 
på mötet den 9 januari. 

10. Förtjänsttecken 
Malin ansvarar för att nominera inkomna förslag. 

11. Hedersmedlemskap 
Inga förslag inkomna. 

12.  Avsluta konto på Nordea 
Styrelsen beslutar att avsluta Sjöbo Brukshundklubbs konto i Nor-
dea med omedelbar verkan. 

13. Övrigt 
Styrelsen planerar att hålla årsmöte den 20 februari 2023, kallelse 
skickas ut av sekreterare innan 31 december. 

 Teddy ska sätta upp en ny timer i köket. 

 Fråga uppkom ang att löptikar hänvisas till agilityplanen, frågan 
kommer tas upp på medlemsmöte under 2023. 

 Klubben ska köpa in nya regelböcker i bruk, lydnad samt rallylyd-
nad, Sara ansvarar för att det läggs ut lista i klubbstugan för att veta 
hur många böcker som ska köpas in. 

 Förslag från Lena Ytterberg, Lars Fredriksson och Thomas Unde-
nius ang skrivelse till Försvarmakten om förfrågan om tillträde till 
Björka-fältet. 



14.  Nästa möte  
9/1 2023 kl 19.00 

15. Mötet avslutas 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. !

 Malin Rosén, Ordförande        Linnéa Karlsson, Protokollförare 

 

 _______________________ __________________________ !
!

 Eva Signal, Justerare 

 ________________


