
SJÖBO BRUKSHUNDSKLUBB 
Protokoll fört vid styrelsemöte 
 
Datum  2014-11-03 
Plats Klubbstugan Anklam 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Jeanett hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Närvarande 
 Jeanett Gerdin 
 Rolf Olsson 
 Lars Fredriksson 
 Johanna Johansson 
 Elisabeth Olsson 
 Jessica Allenius 
 Inger Hörnfeldt 
 
 Frånvarande 
 Maria Persson 
 Marie Jönsson 
 Bengt Christensson 
 
§ 3 Val av justerare 
 Elisabeth Olsson 
 Rolf Olsson 
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
 
§ 5 Föregående mötesprotokoll 
 Föregående mötesprotokoll godkändes. 
 
§ 6 Tacksägelsefest 

Kerstin Nordbeck och Eva Lenneke har tagit på sig uppgiften att organisera 
denna. 

 
§ 7 Inkomna skrivelser 

Svenska Kennelklubben:  
Disciplinnämnden har enligt beslut 101/2014, ärende 77/2014 beslutat att 
utesluta Lena Stenman ur SKK-organisationen. 
Disciplinnämnden har enligt beslut 104/2014, ärende 92/2014 beslutat att 
utesluta Madeleine Härkell ur SKK-organisationen.   
WoW Dog Playground 
Utformar lekredskap och lekplatser som skall utveckla hunden mentalt och 
fysiskt. 
Distriktet 
Inbjudan! Målstyrning – en populärversion! Seminarieledare Olavi Olson från 
Sfr kan komma ut till klubbarna i höst.  
Ej aktuellt för Sjöbo Brukshundsklubb denna höst. 



Distriktsstyrelsen 
Den centrala valberedningen har inlett arbete med att intervjua 
förbundsstyrelsen och leta efter kompetenser som kan ingå i FS i framtiden. 
Lokalklubbarna uppmanas att komma in med förslag på personer som skulle 
passa för en roll i förbundsstyrelsen. 
 

§ 8 Ekonomi/Förslag budget, grupper 
Teddy informerar: Arrangerande klubb som anordnar Funktionskontroll för 
patrullhundar erhåller 2000kr. Klubben måste själv skicka in faktura och ansöka 
om detta, blankett finns på SBK:s hemsida. Teddy kommer att kontakta Bengt 
angående detta. 
Bengt informerar genom Jeanett, att klubben idag har 160.000kr på kontot, 
minus en faktura på 20.000kr som skall betalas till P & G. 
Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse samt budget inför 2015 skall lämnas 
in av grupperna. Sammankallande i grupperna ansvarar för att detta kommer in 
till styrelsen i god tid. Vid frågor kontakta Jessica Alenius som har god kunskap 
om hur detta kan läggas upp. Jeanett skickar ut en påminnelse till grupperna 
med tid för inlämning till styrelsen. 
 

§ 9 Uthyrning 
Rolf har lämnat in ett förslag till ”hyra av Sjöbo brukshundsklubbs stuga och 
planer”, som styrelsen haft som underlag vid framtagande av utformning av vad 
som skall gälla. 
 
Hyra av Sjöbo brukshundsklubbs stuga och planer 
 
Förutsättning för att hyra är att man är medlem i Sjöbo brukshundsklubb. 
 
All uthyrning av lektionssalar (tillgång till toaletter och kök ingår) och 
appellplaner sker i mån av plats och skall förankras hos styrelsen som fattar det 
slutliga beslutet om uthyrning. 
 
Vid större specialarrangemang kan andra priser förekomma, kontakta styrelsen 
för diskussion och prisuppgift.  
För bokning kontakta styrelsen. 
 
Hyra av   Företag Ideell förening/medlem
  
Lektionssal - halv dag    500 kr  200 kr 
Lektionssal - hel dag    800 kr  300 kr 
Lektionssal + del av appellplan/dag 1000 kr  500 kr 
Lektionssal + del av appellplan/helg 2000 kr 1000 kr 
Enbart del av appellplan hel dag   800 kr   300 kr 
Enbart del av appellplan halv dag   500 kr   200 kr 
Uppställning av Husvagn/husbil/dygn    100 kr     50 kr 
 
Beslut  
att godkänna uthyrning av Sjöbo brukshundsklubbs lektionssal och appellplan 
enligt ovan angivet förslag. 
att en utvärdering sker om ett år. 



§ 10 Råttfällor 
Jeanett har undersökt kostnaden för ett avtal med Anticimex. De tar 4.500 kr/år 
för att sätta ut fällor med bete, det är osäkert hur ofta de kommer för att ladda 
fällorna. Jeanett tar kontakt med dem igen för att kolla hur många besök/år de 
gör och hur extra/akuta utryckningar fungerar. 
Inger hör med stuggruppen om de kan ta sig an uppgiften att kolla och ladda 
fällor om vi själva köper in bete och fällorna. 
Frågan bordläggs till nästa möte. 

 
§ 11 Annandagsträff 
 Jeanett och Teddy tar hand om denna. 
 
§ 12 Styrelsebeslut tagna via mail 

Beslut: att lämna ok till att Mentalgruppen anordnar ”Uppfödar MT” den 4 
april. 

 Beslut: att godkänna att Jessica lånar ”släden” för undervisning på en skola. 
 
 Styrelsebeslut tagna via telefon 
 Inga beslut tagna via telefon. 
 
§ 13 Skott 
 Information finns på hemsidan. 
 
§ 14 Övriga frågor 
  

Valberedningen 
Jeanett har blivit ombedd av valberedningen, som inte hade möjlighet att 
närvara idag, att ställa frågan vem av oss som inte önskar sitta kvar i styrelsen 
2015. Johanna och Rolf svarar att de kommer att lämna sina styrelseuppdrag. 
 
Medlemsmöten 2015  
Tider för medlemsmöten 2015 bestäms vid nästa styrelsemöte. 
 
Styrelsemöte 
2015års första styrelsemöte blir den 12/1. 
 
Kursutbudet på hemsidan 
Utb gruppen har vänt sig till styrelsen då de har reagerat på att kurser som är 
avslutade står kvar på hemsidan under rubriken aktuella kurser.  
Styrelsen föreslår att man har två separata ”sidor” en för ”aktuella/pågående 
kurser” och en för ”under året genomförda kurser”. 
  
Rallyskrivarutbildning 
En deltagare i utbildningen önskar övernatta i klubbstugan. 
Beslut att godkänna övernattning i klubbstugan till en kostnad av 100kr/natt. 
 
MH 
 
Beslut  
att godkänna att MH arrangeras den 5 april 2015. 



att utbildning och uppdatering av figuranter och testledare sker 28 o 29 mars 
2015. 
MT Testledare 
Jessica är nu godkänd MT-testledare. 
 

§ 15 Mötet avslutas 
 Ordförande avslutade mötet. 
 
 Vid protokollet     Mötesordförande    Justerare          Justerare  
 
 
 
 Inger Hörnfeldt    Jeanett Gerdin         Rolf Olsson     Elisabeth  Olsson
  
 

       
   
  
  
 

   


