
 

 

Styrelsemöte för Sjöbo brukshundklubb 2023-
01-09 Kl 19:00, Anklam Sjöbo brukshundklubb  

1. Mötet öppnas 

Ordförande (Malin Rosén) hälsar alla välkomna. 

2. Närvarande 

Malin Rosén (Ordförande) 

Tommy Bech (V. ordförande) 

Elisabet Montén (Sekreterare) 

Jan Mårtensson (Kassör)  

Eva Signal (Ledamot) 

Lars Fredriksson (Ledamot) 

Lennart Johannesson (Suppleant)  

Stefan Jacobson draghundsgruppen är närvarande p 1, 2 och 3 

 

Anmält förhinder 

Sara Eronn (Ledamot) 

Eva Wallberg (Suppleant) 

Linnéa Karlsson (Suppleant) 

3. Draghundsgruppen 

Gruppen var med på mötet och hade några punkter de behövde ta 

upp, bl a skulle de behöva ett utrymme, där de kan ställa lite grejor. 

Tagit fram en logga, som ska användas till en vepa. Behöver 2 st, 

total kostnad 5 000:-. Även tagit fram logga till klubbkläder, men 

dessa bekostas av respektive medlem. 

16 st anmälda till Grönt kort-kursen 

Planerar för tävling i september-oktober med ca 100 startande. 

Diskuterade kring markfråga och upplägg 

 4. Val av justerare 

  Lennart Johannesson väljs till att justera protokollet. 



 

 

5. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkännes 

6. Föregående mötesprotokoll 

Lades med godkännande till handlingarna 

7. Beslut tagna sedan föregående möte  

Datum för MH 2023 är klara 

8. Ekonomi 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

9. Inkomna skrivelser 

         Från Monika bedriver webshop och vill sponsra klubben mot 

         reklamplats på hemsidan. Diskuterade om vi ska ha reklam på                 

hemsidan – frågan bordlades till nästa styrelsemöte 

 

10. Genomgång och beslut av budget 2023 

 Budgeten är utskickad till styrelsen sedan innan – går med  

  

 

 

Ekonomisk rapport  

  

2022-12-01--2022-12-31 

      Sparbanken Skåne 
   

284918,38 
 

      Placeringskonto 
   

256137,14 
 

      Företagskonto 
   

28781,24 
 Nordea PG-konto 

   

96,50 
 Klubbkassan konto 

1910 
 

4504,00 
 Kökskassan konto 1930 

 
5280,00 

 Total 
   

294798,88 
 

      Under månaden har 

vi fått ett bidrag från 

Sjöbo kommun på 

12006 kr.  

   

     
      

 



 

 

minusresultat 2023. Budgeten gicks igenom och godkändes av sty-

relsen.  

Årsmöteshandlingar kommer att skickas ut till styrelsen 

Tillfråga Clas om att vara årsmötes-ordförande 

Kallelsen är utskickad på membersite 

Ingen har anmält något övrigt förslag till styrelsen utöver valbered-

ningens förslag, så detta ligger kvar till styrelsemöte 

Styrelsen förslår en höjning av klubbens del av medlemsavgiften 

från 160:- till 200:- 

11.  Träningsmark 2023 

Ha ett möte med alla träningsgrupperna angående marken. Be-

stämdes till den 23/1 kl 19.00 på klubben. 

12. Betalkort till köket 

Köket vill ha ett betalkort till matkassan, så att de inte behöver ligga 

ute med privata pengar när de handlar. Styrelsen beslutade att 

öppna ett konto med ett kort knutet till det kontot, med en kredit 

på 3 000:- 

13. Övrigt 

Malin har ej fått någon bekräftelse ang HLR-utbildningen, så den 

får ligga på is, tills de hör av sig 

14.  Nästa möte  

13/2 2023 kl 19.00 

15. Mötet avslutas 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  

 

 Malin Rosén, Ordförande        Elisabet Montén, Protokollförare 

 

 _______________________ __________________________ 



 

 

 

 

 Lennart Johannesson, Justerare 

 ________________ 


