
 

 

Styrelsemöte för Sjöbo brukshundklubb 2023-
02-13 Kl 19:00, Anklam Sjöbo brukshundklubb  

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) 

Inger Hörnfeldt (Valberedningen) närvarande P1 till 4 

Claes von Gegerfeldt (Valberedningen) närvarande P1 till 4 

Thomas Undenius närvarande P1 till 3 

 

Anmält förhinder 

Tommy Bech (V. ordförande) 

Lars Fredriksson (Ledamot) 

Lennart Johannesson (Suppleant) 

Eva Wallberg (Suppleant) 

Linnéa Karlsson (Suppleant) 

3. Björkafältet 

Thomas Undenius, Lena Ytterberg och Lars Fredriksson har skick-

at in en skrivelse till Fortifikationsverket ang tillstånd att vara på 

Björkafältet, svaret har kommit tillbaka negativt. Ska försöka sam-

arbeta med Malmö och Veberöds BK för att få till en överens-

kommelse ang Björkafältet. Thomas kontaktar Lena Ytterberg och 

ber henne ta kontakt med distriktet i frågan, att få till ett samarbete 

med Skånska gruppen, som har nästa möte i april 2023. 

 



 

 

4. Valberedningen 

Malin och Sara har meddelat att de inte sitter kvar över nästkom-

mande år. 

Valberedningen har arbetat fram ett nytt förslag där Lena Ytterberg 

föreslås som ordförande och Margareta Wertsberg föreslås som 

vice ordförande. 

Claes lägger ut det nya förslaget på hemsidan 

2 st nya medlemmar behövs i valberedningen 

Kassörsfrågan diskuterades och förslag om att anlita en revisions-

firma, oklar kostnad i nuläget. 

5. Val av justerare 

Sara Eronn väljs till att justera protokollet. 

6. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkännes 

7. Föregående mötesprotokoll 

Möte ang träningsmarkerna har genomförts. 

Betalkort till köket är inte löst, Jan tittar på det. 

HLR utbildningen blev inte av pga för få deltagare. 

Lades med godkännande till handlingarna. 

8. Beslut tagna sedan föregående möte  

Claes lånar klubbstugan den 21/2  

9. Ekonomi 

Ekonomisk rapport  

2023-01-01--2023-01-31      

Sparbanken Skåne  318 707,88   

Placeringskonto   284 937,14  

Företagskonto   33 770,74  

Nordea PG-konto             0,00  



 

 

Klubbkassan konto 1910     4 504,00  

Kökskassan konto 1930     5 280,00  

Total     328 491,88  

Under månaden har vi fått ett bidrag från Studiefrämjandet på 16 000 kr.

      

10. Inkomna skrivelser 

 Monika Wihd om reklam på vår hemsida mot att medlemmarna får 

 10% i rabatt när man handlar i hennes webshop. För få med på

 styrelsemötet för att ta beslut. Skjuts till nästa styrelsemöte, förslag 

 om att skapa en del av hemsidan som heter medlemsförmåner. 

 

11. Inköp av ny pistol 

 Klubben behöver en ny pistol. Kjells vapen i Sjöbo har en som 

 Lars Fredriksson kan hämta för klubbens räkning. Malin ska ordna 

 ett intyg från klubben. 

12.  Utbildningsgruppen, instruktörer för vidareutbildning 

Sanna Wendel vill gå en specialsöksinstruktörsutbildning. Kostnad 

ca 6 000:-. Styrelsen beslöt att bifalla mot att Sanna håller minst en 

kurs i klubbens regi. 

Annelie Carlsson vill gå en Hoopers instruktörsutbildning. Kostnad 

ca 3 500:-. Styrelsen beslöt att bifalla mot att Annelie håller minst 

två Hooperskurser i klubbens regi. 

13. Årsmötet 

Allt ok inför årsmötet. 

14. Övrigt 

Önskan har inkommit att utöka lydnadtävlingen i juni att även ar-

rangera en klass 3. Sara har svarat att klubben köper inte in det som 



 

 

behövs, om det inte finns en plan om att klubben anordnar Klass 3 

framöver och någon som ansvarar för lydnadstävlingar framåt. 

15. Nästa möte  

13/3 2023 kl 19.00 

16. Mötet avslutas 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  

 

 Malin Rosén, Ordförande        Elisabet Montén, Protokollförare 

 

 _______________________ __________________________ 

 

 

 Sara Eronn, Justerare 

 ________________ 


