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SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB 
Lokalavdelning av Svenska Brukshundklubben 

Styrelsemöte  

Datum 2012-12-17 

Plats Klubbstugan i Anklam 

Närvarande: 
Ordförande Ulrika Jacobsson 
V ordförande Torsten Ericsson 
Ledamot Eva Lenneke  
 Fredrik Albertz 
 Oliver Rasmusson 
Suppleanter Lars Fredriksson 
 
Sektorer Claes von Gegerfelt, Jenns Städhammar och Lena Ytterberg. 
 
Meddelat Carina Lindström, Agneta Persson och Ingemo Svensson 
frånvaro  

§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden Ulrika öppnade mötet och hälsade välkomna. 

§ 2 Val av justerare 
Eva Lenneke utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

§ 3 Val av sekreterare 
Torsten Ericsson utses till sekreterare för mötet. 

§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

§ 5 Föregående mötesprotokoll 
Godkändes och lades till handlingarna. 

§ 6 Inkomna skrivelser 
Gruppen som håller i rallylydnaden har lämnat följande förslag till ändrade regler fr o m 2013 
för rallylydnadens barometer: 

poängen x 1,1 i nybörjarklassen 
poängen x 1,2 i fortsättningsklassen 
poängen x 1,3 i avancerad 
poängen x 1,4 i mästarklassen 

Har man 100 poäng i en klass ger det 50 extra poäng utöver poängberäkningen, 3 godkända 
resultat (uppflytt) ger 50 extra poäng. 

Styrelsen beslutar godkänna förslaget. 
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Hans-Åke Roy har för avsikt att hålla kurs i sin träningshall under vinterhalvåret. Han vill få 
ersättning för strömmen med 100 kr per gång. Styrelsen beslutar godkänna detta. 

§ 7 Rapporter 
Marken: Ruby Rydén har lämnat en liten present till alla markägare, 15 st, som upplåtit mark 
till klubben under året. 

Lena Ytterberg informerar om att regementsstaben på P7 i fortsättningen håller i 
markfrågorna för de militära övningsområdena. Besked om marktilldelningen för år 2013 är 
utlovat till slutet på januari. 

Det ska bli ett markmöte under jan nästa år med ledarna för träningsgrupperna. 

Markbädden: Ulrika har haft kontakt med SKK:s chefsjurist ang frågan om vem som har 
ansvaret för att anlägga en ny markbädd. Juristen har meddelat att det är klubben som 
måste ta det ansvaret på sig. 
Klubben har begärt investeringsbidrag till markbädden från kommunen. Ulrika har 
kompletterat ansökan med kostnadsberäkning (100 tkr), budget och tidplan (beräknas bli klar 
under 2013). Bidrag kommer också att sökas från Sparbanksstiftelsen. 

Lena Ytterberg har avsagt sig uppdraget i valberedningen. Styrelsen har därför att ta fram 
förslag till ny medlem och till sammankallande i valberedningen. 

Jenns Städhammar lämnar den 19 dec 2012 uppdraget som sammankallande i 
utbildningsgruppen. Ordföranden tackar för hans arbete i HUG. 

§ 8 Årsmöteshandlingar 
Sekreteraren har fått in underlag från alla sektorer utom en (stug). Förslag till årsberättelse, 
verksamhetsplan och budget ska skickas ut till styrelsen före sammanträdet den 10 jan 2013. 

Klubben bjuder på smörgåstårta efter årsmötet. 
 
§ 9 Gamla traktorn/carport 
Den gamla traktorn är inte såld ännu. Teddy håller i den frågan. 

Den nya traktorn står kvar hos säljaren över vintern. Det kostar 800 kr, vilket styrelsen 
godkänner. 

En carport behöver byggas till den nya traktorn. Stugsektorn får i uppdrag att ta fram förslag 
till bygget och en beräkning av kostnaden. 
 

§ 10 Möte med instruktörerna 
Den 11 dec träffade styrelsen instruktörerna, 13 st kom till mötet. Instruktörerna uttalade sig 
för att Studiefrämjandet tar över administrationen av klubbens kurser. Studiefrämjandet 
kommer till styrelsens sammanträde den 10 jan för att informera om/diskutera ett övertag. 
 
På instruktörsmötet diskuterades frågan om en ev höjning av klubbens kursavgifter. Helena 
Berlin har gjort en sammanställning av kursavgifterna på våra grannklubbar. Den visar att vi 
inte ligger lågt i förhållande till andra klubbar utan har ungefär samma nivå som dessa. 



3 

 

Undantag är Malmö som generellt ligger över oss. 
 
I arbetet med att få en ny sammankallande till HUG efter Jenns ville instruktörerna få en 
sammanställning på de uppgifter som ingår i uppdraget. Torsten har skrivit ett förslag som nu 
går ut till instruktörerna.  

§ 11 Mötets avslutande 
Ordföranden avslutar mötet med att tacka styrelsen och alla funktionärer för det gångna 
årets arbete samt önskar alla en riktigt God Jul och ett riktigt Gott Nytt  Å 

Vid protokollet 

 

…………………………………… 
Torsten Ericsson 

 

Justeras 

 

………………………………….                                 ………………………………… 
Ulrika Jakobsson   Eva Lenneke  
    


