
 SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB 
- Lokalavdelning av Svenska Brukshundklubben – 

 
 
Protokoll nr: 07/2007 
   
  Styrelsemöte med Sydöstra Skånes BK 
 
 
 
Datum: 2007-09-10   
Plats: Klubbstugan i Anklam 
  
Närvarande: Ordförande Mikael Löfberg 
                          Kassör Olof Eliasson 
                          Ledamot Stefan Nygren  
  Jens Nilsson 
  Roland Månsson 
                   Suppl Irene Norrman 
  Lars Fredriksson 
  Margareta Wertsberg 
  Daniel Jonsheden 
  Ingela Thunström 
  Ruby Ryden 
   
   
Meddelad frånvaro:  
         
                    Sekreterare      Sanna  Wendel 
                  V.ordförande     Susan Carlbom 
  Ingemo Svensson 
  Lena Ytterberg 
1.  Mötets öppnande 
     Micke hälsade alla varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  
2.  Föregående mötesprotokoll 
     Föregående mötesprotokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 
      
3.  Inkomna skrivelser 

Inga inkomna skrivelser 
 
4. Rapporter 
 
    Kassa: Olof rapporterade att det finns ca: 90 000 kr. 
 
    Köket : Inget att rapportera – allt flyter på. 
 
    Agility: Jens meddelar att han skall gå domar-utbildning i Oktober. 
 
    Stug: Ett vattenfilter skall monteras vid vår djupborra för att förhindra smuts i 
         Vattnet. Lars Fredriksson kontaktar rörläggare. 
              När vi ändå har en rörläggare så föreslogs det att vi skall byta blandaren  
          I köket . 



 
    Utbildning: Alla kurser startar nu helt enligt den nya kursmodellen. En utvärdering  
    av det nya systemet skall göras efter nästa sommar .Vi behöver 
    rekrytera fler instruktörer till våra kurser framöver. De instruktörer som vi har  
    uppfyller policyn om att hålla två kurser som vi har krävt  efter färdig utbildning. 
    Utbildningssektorn skall se över vad som behövs för att stimulera våra instruktörer 

 Det beslöts att skapa en ”belönings kommitté” med Jens och Olof som             
sammankallande 

 
Tävlingskommittén Ruby meddelar att vi skall ha vår elitklass spårtävling 
kommande helg. Vi får låna in tävlingssekreterare från Simrishamns bk. 
Ingen av de tävlingssekreterare som klubben har utbildat kunde ställa upp. 
Vi skall ha lydnadstävling 30/9 med 45st anmälda. Vi saknar tävlingsledare till 
elitklass, vi måste se till att våra tävlingsledare ställer upp ! 

     
     Frivilligkommittén Ruby meddelar att kval till försvarsmaktshund skall ske den7/10 
     Med 11 st startande. 
 
    Markkommittén Lena meddelar att vi måste söka mer mark för framtiden. 
 
5. Medlemsmöte  Margareta kollar upp med veterinär om datum 
 
6. Övriga frågor 
 

• Jens har kollat upp pris på släp 17,900:- vilket styrelsen tyckte var för dyrt och 
avslog detta förslag. 

• Styrelsen beslutade att styrelsemötes protokollen skall vara tillgängliga på vår 
hemsida. 

• Micke skall skaffa fram 100 st ofärgade vittrings apporter till lydnadstävlingen 
• Vi skall kontakta Vägverket angående vem som har ansvaret för skötsel av 

infartsvägen. 
• Vi skall gå igenom gällande policy för: 
 Låna av plan och stuga 
 Lån av agilitybana och hinder 
 Ersättning vid deltagande vid mästerskap. 
 Gratis kurser för instruktörer 
 Mat till funktionärer vid tävlingar 
 . 

7.  Mötets avslutande 
 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
  

Nästa möte 5/11 19,00 styrelsen.+ kommittéer 
 
 
 
 
  

Vid protokollet 
                                                                   
Micke Löfberg 
     
 
 
 


