
 SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB 
   Lokalavdelning av Svenska Brukshundklubben 
 
  Styrelsemöte med Sydöstra Skånes BK 
 
Datum  2011-08-25 
Plats  Klubbstugan i Anklam 
 
Närvarande   
Ordförande  Margareta Wertsberg  
V ordförande  Torsten Eriksson 
Kassör  Olof Eliasson 
Sekreterare  Carina Lindström 
 
Ledamot  Eva Lenneke 
  Ulrika Jacobsson  
  Hans-Åke Persson 
 
Suppleant  Fredrik Albertz 
  Ingemo Svensson 
 
Meddelad frånvaro Lars Fredriksson 
 
1§ Mötets öppnande 
Ordförande Margareta Wertsberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 
 
2§ Godkännande av dagordning 
Dag ordningen godkändes 
 
3§ Val av justerare 
Margareta Wertsberg och Ulrika Jacobsson 
 
4§ Föregående mötesprotokoll 
Lästes igenom godkändes och lades till handlingarna 
 
5§ Rapporter 
 
Ekonomi  
90,000:- Finns på banken Av dom är 25,000:- avsatta till fastighets underhåll 
Ekonomisk genomgång på nästa styrelsemöte 
 
Agility 
Tävlingsledarutbildning kostar mellan 500 - 2000:- Oliver är intresserad av att gå med sikte på att gå 
vidare till domare 
Oliver kollar upp om det finns fler som är intresserade på andra klubbar 
Troligen blir det agility KM 30 september 
Det kommer att bli två läger under sommaren 2012 Ungdomsläger och vuxen läger 
Vecka 28 eller 29 kommer det anordnas officiell tävling 
Agility kommer att ha ridhusträning under vintern 
Agility tog 1 silver i lag på SM   Grattis från oss alla 
 
Utbildning 
Följer sin plan 
2 Valpkurser 2 Allmänlydnad 1 Lydnad nya upplägget 1 Tävlingslydnad  
1 Agility fortsättning start v 34 1 Rally fortsättning start v 35 



Ca 10 kurser under hösten totalt ca 30 på hela året 
Stort tack till alla instruktörer och medhjälpare som driver detta 
 
6§ Dator  
Inköp av ny dator till tävlingssektorn Styrelsen godkänner 
Datorn inköpt 
 
7§ Medlemsmöte  
24 Oktober kl 1930 OBS TIDEN 
Nya reglerna kommer att tas upp Ruby håller i det 
Oliver pratar med Jens om han kan ta agilityreglerna 
 
8§ Rensning av brunnsfilter 
Hans- Åke tar kontakt med Lars F och ordnar detta 
 
9§ Övriga frågor 
Alla kommitéer redovisar sina inventarier t ex hinder apporter tunnlar köksprylar 
Detta ska vara Olof tillhanda senast 15 December 
Styrelsen ger Olof i uppdrag att sammanställa detta 
 
Behövs skyltar på plan att redskapen inte är en lekplats   
Skylt att man inte rastar på plan Carina pratar med Claes 
 
Tomas U vill ha anslag om ordningsregler Tomas kollar hur det ska utformas 
 
Onsdagsfolket tar kontakt med Jeanette angående skotträningen på måndagar 
 
Speglar till planket Fredrik A kollar med sin bror om det finns där för inköp 
 
Eva Hansson vill hålla en kursdag för ungdomar mellan 10-25 år 
med freestyle och rally 8 oktober till en kostnad av 300.- ingår lunch och fika + instruktör 
Styrelsen bifaller Bra initiativ 
Claes lägger ut på hemsidan 
 
Ny logga som vi kan trycka på kläder Margareta kollar med Claes om vi kan få fram en 
 
Genomgång av att göra listan Fototavlor är inköpta fotografering pågår 
 
Uppföljning av utvecklingsdagen 3 december kl 1300 
 
10§ Mötets avslutande 
Margareta tackade för visat intresse och avslutade mötet 
 
Vid protokollet 
Carina Lindström 
 
Justeras Margareta Wertsberg  Ulrika Jacobsson  
     


