
Styrelsemöte för Sjöbo brukshundklubb 
2022-09-12 Kl 19:00, Anklam Sjöbo brukshund-
klubb  
1. Mötet öppnas 

Ordförande (Malin Rosén) hälsar alla välkomna. 

2. Närvarande 
Elisabet Montén (Sekreterare) 
Jan Mårtensson (Kassör)  
Sara Eronn (Ledamot/Tävlingsgruppen) 
Eva Signal (Ledamot) 
Lennart Johannesson (Suppleant)  
Eva Wallberg (Suppleant) 
 
Victoria Wastesson (Agility) 
Jessica Alenius(Mentalgruppen) 
Emelie Knast (Utbildning) 
Claes von Gegerfeldt (Info/IT) 
Eva Andersson (Tävlingsförarna) 

Anmält förhinder 
Sanna Wendel (Skydd) 
Lena Westin (Läger) 
Lars Fredriksson (Ledamot) 
Inger Hörnfeldt (Valberedning) 
Marie Österberg (Rally och Specialsök) 
Linnéa Karlsson (Suppleant) 
Tommy Bech (V. ordförande) 

 3. Val av justerare 
 Eva Signal väljs till att justera protokollet. 



4. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkännes 

5. Genomgång av gruppernas verksamhet 
Lägerkommittén rapporterade från lägret, som löpte väl. 
 
Tävlingsgruppen – Sista tävlingarna för åter; EKL Spår 24-25/9 
och lydnadstävling den 9/10. Stegen är nyrenoverad och brukbar 
igen. 
 
Tävlingsförargruppen - Haft 3 träningstävlingar, samt KM i lydnad 
och KM i bruks. Eva avgår som sammankallande ur tävlingsförar-
gruppen till årsmötet. 
 
Rallylydnadsgruppen/Noseworkgruppen - Planerar KM i No-
sework och Rally i slutet av oktober, samt en officiell Rallytävling 
den 11/12. Haft träningstävling i rally vid två tillfälle. 

 
Agilitygruppen - Haft en nybörjarkurs i våras och i somras en blå-
bärskurs. Under hösten har det arrangerats träningstävlingar till-
sammans med andra klubbar i närområdet. 

 
Utbildningsgruppen - Haft en antal kurser hitintills i år. Instruktö-
rerna har haft nätverksträff  hos Sanna Wendel en gång i månaden, 
vilket är väldigt uppskattat och utvecklande för instruktörerna. 

 
Köksgruppen - Önskar mer hjälp i köket. 

 
Info/IT-gruppen - Håller på med ny hemsida. Malin har en fråga 
om det går att prenumerera på klubbens kalender. Claes undersö-



ker.  

 Mentalgruppen - Gruppmedlemmar vill inte använda sina privata 
mejladressen utan vill mejla från en @sjobobk.se adress. Claes hjäl-
per till med detta. Klubben fick en ny figurant i helgen som gick. 
Allt löper på bra, har bra med funktionärer men brist på testledare. 
Ibland problem med att andra hundägare inte visar hänsyn till de 
ekipage som är med på mentaltesterna. Diskuterade olika lösningar.   

 
Stuggruppen - Håller på med diverse projekt, bland annat fixat en 
ny prispall.  

 
Valberedningen - Alla poster som blir vakanta nästa år är tillsatta, 
utom kassör. 

6.  Föregående mötesprotokoll 
Malin inte varit i kontakt med kommunen ang vattenprover. 
Sara har fått prisuppgift till en lift: 1 500:- + moms 

7. Beslut tagna sedan föregående möte 
Extra MH under hösten den 15 oktober. 

8. Ekonomi 

Sparbanken Skåne 288536,11

Placeringskonto 230681,61

Företagskonto 57854,50



  

9. Inkomna skrivelser 
Förfrågan om att Mentalgruppen ska hålla föredrag på med-
lemsmötet ang MT2017. 
Inbjudan domarutbildning Rallylydnad 
Distriktet – inbjudan till budgetkonferens 
Sara fått skrivelse från en missnöjd medlem; att vi uppmärksammat 
Klubbmästarna i bruks på Facebook, men inte gjort detta för 
klubbmästarna i Lydnad. Förslag på att lägga in någon i tävlings-
förargruppen som kan vara administratör för FB-sidan. Styrelsen 
lägger endast ut sådant som skickas till styrelsen, men självklart ska 
alla klubbmästerskap uppmärksammas.  
En tävlande på EKL spår vill ställa sin husvagn på parkeringen in-

Nordea PG-konto 7955,24

Klubbkassan konto 1910 4444,00

Kökskassan konto 1930 4978,00

Total 305913,35

Under månaden har vi inte haA några extraordinära

intäkter eller kostnader.



för spårtävlingen, bifölls av styrelsen 

10. Draghundsgruppen 
Representanter från draghundsgruppen kom och presenterade sig. 
Verksamheten är barmarksdrag. Kommer att ha aktiviteter varje, el-
ler varannan vecka. Eventuell samordning med klubbens aktiviteter 
behövs. I dagsläget finns det ingen klubb i södra Sverige som är 
draghundsanknutna. Kan generera fler medlemmar till klubben.  
Draghundsgruppen kan inte ansluta sig utan ett beslut från extra 
årsmöte eller årsmöte enligt svenska Draghundsförbundet. Vi tar 
upp frågan på medlemsmöte/extra årsmöte så att de kan komma 
igång med sin verksamhet. 

11.  Motioner till årsmötet 
Motioner ska vara inne senast 20/10 till styrelsen. Sara lägger ut 
info om detta på FB-sidan. 

12. Hedersmedlemskap 
Nominering av hedersmedlemskap ska vara styrelsen tillhanda in-
nan Januari 2023. 

13. Förtjänsttecken 
Nominering av Förtjänsttecken ska vara styrelsen tillhanda innan 
Januari 2023. 

14.  Städdagen  
Söndag den 18/9 
Skicka ut ett sms till alla medlemmar som påminnelse, kostnad ca 
150:-. Malin ska testa detta och se om fler uppmärksammar. 



15. Övrigt 
Kommit in klagomål om att det parkeras bilar nere på planen. Ma-
lin pratat med berörda ett par gånger, men får inget gehör. Styrel-
sen diskuterar förslag om att sätta upp en kedja, för att markera att 
det inte är ok att köra ner med bilar. 
Den 22/10 är det en uppfödare som vill hyra en bit av planen, samt 
stuga – bifalles av styrelsen, informerad om att det är jakt i skogen. 
Jan ska skicka in anläggningsbidrag till kommunen innan den 25/10 
– kan även skicka in om investeringsbidrag. Styrelsen pratade om 
att skicka in om bidrag till led-lampor på planen. 
Jan tog upp frågan om att klubben inte ska hantera kontanter, utan 
bara använda Swish. Ingen smidig hantering av mynt längre och en 
kostnad för klubben. 
Plusgirot ska avslutas vid årets slut – ta officiellt beslut vi nästa sty-

relsemöte.!

16.  Nästa möte  
10/10 kl 19.00 

17. Mötet avslutas 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. !

 Malin Rosén, Ordförande        Elisabet Montén, Protokollförare 

 

 _______________________ __________________________ !
!



 Eva Signal, Justerare 

 ________________


