
SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDSKLUBB 
Lokalavdelning av Svenska Brukshundsklubben 

 

Styrelsemöte med Sydöstra Skånes BK 

 

 
Datum      2014‐01‐14 

 

Plats      Klubbstugan i Anklam 

 

Närvarande 

     

Ordförande    Ulrika Jakobsson 

V ordförande     

Sekreterare    Carina Lindström 

Kassör      Bengt Christensson 

Ledamot    Rolf Olsson 

      Eva Lenneke 

Suppleant    Lars Fredriksson 

      Johanna Johansson 

      Maria Persson 

Grupper    Ruby Rudén 

Medd frånvaro    Jessica Allenius 

      Ingrid Nord 

      Sanna Wendel 

      Marie Jönsson 

      Claes von Gegerfeldt 

 

1§ Mötets öppnande 

Ulrika hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat 

 

2§ Val av justerare 

Rolf Olsson och Ulrika Jakobsson 

 

3§ Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes   

 

4§ Föregående mötesprotokoll 

Godkändes och lades till handlingarna 

 



5§ Inkomna skrivelser 

Kontrolluppgifter ska skickas in till skatteverket för alla som fått arvoden under året 2013. 

Mottagaren av ersättningen är skyldig att betala skatt. Privatpersoner är skyldiga att föra anteckningar 

över samtliga ersättningar, arvoden och förmåner för att kunna göra deklarationen oavsett om man får 

kontrolluppgift eller inte. Man är alltså skatteskyldig för inkomsten även om arbetsgivaren missat att 

skicka en kontrolluppgift. För att arvoden ska betalas ut i fortsättningen så måste adress och 

personnummer anges på kvittensen. 

 

Bengt ska kompletera uppgifter angående föreningsstöd till lokalen 

 

Marie Jönssons träningsgrupp vill hyra stugan 8‐9 mars, styrelsen beviljar det 

 

Helena vill ha ett uppfödar‐MH, styrelsen beslutar att Helena kör MHt i Hoffeklubbens regi 

 

6§ Rapporter 

Köket 

Köksgruppen har utökats med en person till 

 

Agility 

Agility har ej köpt in hinder 

 

Tävling 

Alla tävlingar ligger ute, även DM‐kvalet 

 

MH 

Vi har ingen som tar över MH‐sektorn efter Jessica, Eva kontaktar Erica 

 

Mark 

Klubben får tre lördagar på våren och tre på hösten, även en del söndagar på Björka 

 

Snogeholmsmarken är klar fram till april 

 

Ekonomi 

84 669 kronor finns i kassan 

 

7§ Genomgång av årsmöteshandlingarna 

Genomgång av budget och verksamhetsplan och berättelse 

 

8§ Övriga frågor 

Lars ställer om timern till belysningen på planen från fyra timmar till två timmar 

 

9§ Mötets avslutande 



Ulrika tackar för visat intresse och förklarade mötet avslutat 

 

Vid protokollet       

Carina Lindström 

 

Justerare    Rolf Olsson      Ulrika Jakobsson         

 

 



SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB 
Protokoll från årsmöte Sydöstra Skånes Brukshundklubb 24 februari 2014. 
 
1. Årsmötets öppnas  
2. Röstlängd fastställdes, bil 1. 
3. Claes von Gegerfelt valdes till ordförande att leda årsmötet. 
4. Styrelsen anmälde Maria Persson som sekreterare för årsmötet. 
5. Staffan Birkegård, Thomas Undenius valdes till justerare tillika rösträknare. 
6. Inga inbjudna enligt § 7 mom 2 i stadgan. 
7. Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. 
8. Dagordningen fastställdes. 
9 . 
a. Klubbens verksamhetsberättelse över föregående år lästes upp och godkändes efter 
justeringar. 
b. Kassören redovisade balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse. 
10. Balans- och resultaträkningen godkändes. 
11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2013. 
12. 
a. Verksamhetsplan och budget för 2014 lästes upp. 
b. Medlemsavgiften- Klubben behåller sin medlemsavgift och höjer endast om SBK 
och/eller distriktet höjer.  
c. Inga andra ärenden eller motioner som kan ge konsekvenser för verksamhet eller 
ekonomi fanns. 
13. Punkt 10 godkändes. 
14. Information kring planerade aktiviteter finns i verksamhetsplanen, informationen 
godkändes. 
15. Val av styrelse. 
Ordförande Jeanette Gerdin 1 år nyval  
Vice ordförande Marie Jönsson 1 år kvar  
Sekreterare Inger Hörnfeldt 1 år nyval  
Kassör Bengt Christiansson 1 år kvar  
Ledamot Elisabeth Olsson 2 år nyval  
Ledamot Rolf Olsson 1 år kvar  
Ledamot Jessica Allenius 2 år nyval  
Suppleant Johanna Johansson 1 år kvar  
Suppleant Maria Persson 1 år kvar  
Suppleant Lars Fredriksson 2 år omval  
16. Val av revisorer och revisorsuppleant. 
Revisorer Susanne Thell 1 år omval  
Olof Eliasson 1 år nyval  
Suppleanter Geornette Lindström 1 år omval 
17. Val av valberedning 
Ingemo Svensson, 1 år sammankallande 
Thorsten Eriksson 1år nyval 
Thomas Undenius 1 år nyval 
18. Årsmötet beslutade att justera punkterna 14, 15 och16 b, bil 2 samt 16 a 
omedelbart. 
19. Lokalklubbstyrelsens förslag att byta namn på klubben.  
Namnbyte på klubben kom som förslag vid förra årsmötet. Förslaget gäller att byta från 
Sydöstra Skånes Brukshundklubb till Sjöbo Brukshundklubb. Majoriteten av 
medlemmarna på årsmötet vill byta namn. Votering begärdes- 39 st. är för att vi byter 
namn till Sjöbo Brukshundklubb, 8 st. är emot förslaget. Arbetet kring namnbytet kommer 



att fortsätta vid nästa medlemsmöte. Eftersom det är fråga om en stadgeändring kommer 
frågan tas upp igen vid nästa medlemsmöte. 
21. Årsmötets avslutande. 
 
Efter mötet delades priser ut till tävlingsekipage i bruks, lydnad, agility och rallylydnad. 
 
 
 
Sekreterare  
Maria Persson  
 
 
 
Ordförande 
Claes von Gegerfelt  
 
 
 
Justerare 
Staffan Birkegård   Thomas Undenius 



Protokoll fört vid konstituerande möte, Sydöstra Skånes 
Brukshundsklubb måndagen den 10 mars 2014. 
 
 
 
Närvarande: Jeanett Gerdin, Marie Jönsson, Bengt Christensson, Elisabeth Olsson, Rolf 
Olsson, Jessica Allenius, Lars Fredriksson, Maria Persson och Inger Hörnfeldt. 
Förhindrad: Johanna Johansson. 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Styrelsens nyvalde ordförande Jeanett Gerdin öppnade mötet och hälsade alla 
välkomna.  
 

§ 2 Närvarande 
Johanna Johansson hade anmält förhinder, i övrigt var alla i styrelsen 
närvarande. 

 
§ 3 Val av justerare 
 Beslut: att utse Lars Fredriksson att justera dagens protokoll. 
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
 Beslut: att godkänna dagordningen. 
 
§ 5 Föregående mötesprotokoll 
 Beslut: att godkänna föregående mötesprotokoll. 
 
§ 6 Inkomna skrivelser 

Studiefrämjandet: ”Föreläsning och kurser för dig och din hund med Anita 
Axelsson” kursen hölls den 8-16 mars och läggs därför till handlingarna. 
Veberöds Brukshundsklubb: Sök- & Miljökurs, utbildning av hund till 
Räddningshund.  
SBK, tävlingsavdelningen: Förfrågan om intresse kring IPO VM 2014. 
Beslut: att på vår hemsida lägga ut erbjuden kurs från Veberöds Bk. Ombesörjes 
av Claes. 
 

§ 7 Rapporter 
Rolf rapporterade från distriktets årsmöte. 27 klubbar var representerade. Ted, 
Rolf och Claes representerade Sydöstra Skånes Brukshundsklubb.  
Medlemsavgiften kommer att vara oförändrad från distriktet. I övrigt hänvisas 
till distriktets hemsida. 
 

 Ekonomi 
 Bengt redogjorde för klubbens ekonomiska situation. 
 Klubbens tillgångar är idag 103.000kr och vi har 268 medlemmar. 

Klubben har beviljats föreningsstöd 2014 av Sjöbo kommun. 18 950 kr i 
anläggningsstöd och 4 000kr i investeringsstöd, traktorgaraget.  

 
 
 



§ 8 Firmatecknare 
 Beslut: att ordförande Jeanett Gerdin och kassör Bengt Christensson äger rätt att 
 var för sig teckna firman/klubben. 
 
§9 Klubbens policyer och värdegrund 

En uppmaning från Jessica att alla läser igenom våra stadgar till nästa 
styrelsemöte. Dessa finns på hemsidan. 
Beslut: att Jeanett kontaktar SBK för att få ut de nya stadgarna. 
 

§ 10 Styrelsearbetet 
 Beslut:  

att dagordningen skrivs och skickas ut av ordföranden 
att posten hämtas av Bengt och Rolf 

 att Jeanett undersöker om postpaket kan vidarebefordras från Sjöbo till Blentarp. 
 
§ 11 Styrelsesammanträden 2014  
              Samtliga möten börjar 19.00, plats klubbstugan i Anklam. 
  
 7 april + gruppledare 
 5 maj 
 2 juni + gruppledare 
 4 augusti 
 1 september + gruppledare 
 6 oktober  
 3 november + gruppledare 
 1 december 
 
§ 12 Styrelsebeslut tagna via telefon 

Förfrågan från Ystads Brukshundsklubb om att inför genomförande av MT-fig 
utbildning, få låna vårt MT-skrammel. 

 Beslut taget av Jeanett, Elisabeth, Jessica och Bengt gemensamt, 
 att låna ut MT–skrammel till Ystads Brukshundsklubb under utbildningen av 

MT-fig. 
 
§ 13 Medlemsmöte namnbyte 
 Ett nytt medlemsmöte måste till för att ånyo ställa frågan till medlemmarna, då 

även ett kostnadsunderlag för namnbyte bör presenteras. Önskvärt är om vi kan 
få Pierre Walström till oss för att hålla ett föredrag om IPO. 

 
Beslut:  
att Jeanett kallar till medlemsmöte den 5 maj 
att Marie tar reda på kostnaderna kring ett eventuellt namnbyte 
att Rolf ställer frågan till Pierre Walström om att hålla ett föredrag om IPO på 
vårt medlemsmöte. 
 

§ 14 Fb-sida 
Beslut: att Elisabeth, Maria, Erica G tillsammans med Claes upprättar en dold 
Facebook-sida för klubben. 
 

 



 
§ 15 Städdag 
 Beslut:  

att datum för den allmänna städdagen med grillning blir den 13 april 
att Claes skickar ut tiden för städning samtidigt med utskicket om 
medlemsmötet 
att Claes lägger ut en blänkare på hemsidan, där det även framgår vilken tid 
städningen börjar. 
 

§ 16 Höjning av kursavgifter 
Beslut: att Marie tar reda på vad andra klubbar tar för sina kurser innan vi 
beslutar om eventuell höjning. 
 

§ 17 Att göra lista (hemsidan) 
 Stug-gruppen 

Jessica gick igenom att-göra-listan. Där finns bl a ”få igång stuggruppen”. Sven-
Ingvar Olsson har anmält sitt intresse att vara sammankallande och Lars-Erik 
Hörnfeldt och Hans-Åke Persson har sagt sig villiga att vara med i gruppen. 
 
Beslut 
att inrätta en stuggrupp bestående av Sven-Ingvar Olsson, Lars-Erik Hörnfeldt 
och Hans-Åke Persson, där Lars-Erik är sammankallande. 
att ge stuggruppen i uppdrag att titta över ventilationen i toaletterna för att se 
om det går att åtgärda.  
  
Utbildnings- gruppen 
Beslut  
att ge Maria i uppdrag att i kursernas utvärderingsblankett lägga till ”jag är 
intresserad av att hjälpa till i klubben” 
att ge Maria i uppdrag att vidarebefordrar namnen på de som är intresserade, till 
Jessica som tar kontakt med vederbörande. 
 
Beslut 
Att ge Claes i uppdrag att stryka följande poster på ”att göra listan”, ”få igång 
en stuggrupp” och ”fråga i samband med utvärderingarna…”  

 
§18 Övrigt 
 Stege 

Den stora stegen är rank och vinglig och behöver förankras om den ska 
användas. 
Beslut att ge tävlingsgruppen i uppdrag att titta över stegen och se vad som 
behöver åtgärdas. Jeanett kontaktar Ruby om detta. 
 
Hedersmedlem 
Inger reste frågan om det var aktuellt med att utse hedersmedlem. 
Beslut: att ge Claes i uppdrag att se om det finns beslut i klubben rörande 
kriterier för vem som kan bli hedersmedlem. 
 
Hundutställning 
Utställning planerad till den 17 augusti 2014. 



Beslut: att kontakta jägarna och informera dem om att vi ska ha en 
utställning(då utställningen sammanfaller med deras jakt). Jeanett ansvarar för 
att detta görs. 
 
Klubbhyra  
Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte.  
2009 togs ett beslut enligt följande,  
jag citerar: 
”Uthyrning av plan och stuga 900:-/dag 
Pris för stuga 500:-, för medlemmar 300:- 
Pris för plan av utomstående 400:-/dag. 
Medlemmar får fortfarande vistas och träna på klubben/planen, dock skall 
hänsyn tagas hyresgästerna.” 
 
 
 
Skotträning 
Beslut: att all skotträning skall förankras hos styrelsen och hos polisen. 
 
Nycklar 
Diskuterades fördelarna med tagg i ställer för ”vanliga” nyckar. 
 
Mötet avslutas 
Ordförande avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet Mötesordförande Justerare 
 
 
 
Inger Hörnfeldt Jeanett Gerdin Lars Fredriksson 
  

  
 
  
  



Protokoll fört vid Sydöstra Skånes Styrelsemöte 2014-04-07 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Jeanett öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2 Närvarande 

Styrelsen: Jeanett Gerdin, Marie Jönsson, Bengt Christensson, Rolf Ohlsson, 
Elisabeth Olsson, Jessica Allenius och Inger Hörnfeldt 
Anmält förhinder: Johanna Johansson, Lars Fredriksson 
Grupperna representerades av: 
Info/It Claes von Gegerfelt 
Skydd: Susan Carlbom 
Rallylydnad: Marie Österberg och Anneli Carlsson 
Mental: Erica Gerdin 
Tävling/Mark: Ruby Rydén 
Kök: Ingrid Nord 
Stug: Lars-Erik Hörnfeldt 
Utbildning: Marie Jönsson 
Anmält förhinder: Frivillig Lars Fredriksson, Valberedningen Ingemo Svensson, 
Skydd Sanna Wendel 

 
§ 3 Val av justerare 
 Rolf Ohlsson valdes att justera dagens protokoll. 
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
 
§ 5 Föregående mötesprotokoll 
 Föregående mötesprotokoll kunde inte godkännas då det inte hade blivit justerat 
 och delar av styrelsen ej kunnat ta del av det. 

Frågan om godkännande av protokoll från konstituerande möte 2014-03-10 
bordläggs och tas upp vid nästa möte. 

 
§ 6 Rapport/Grupper 
 Skydd 

Susanne informerar: 
 I gruppen är man 7-8 aktiva. Gruppen är aktiv i 3 olika grenar ipo, sv skydd och 
tjänstehund inom polisen. Man har fasta träningstider fredagar kl 17.00 samt 
träffas ibland även på söndagar. 
Rallylydnad 
Marie informerar: 
 Måndagar kl 19.00 (efter skotten) har man öppen träning utan instruktör. Man 
hjälps åt inom gruppen. 
KM hålls på lördag den 12/4, 31 st är anmälda. 
Gruppen har ansökt om att hålla en officiell tävling den 30 augusti. 
Nya skyltar och hållare behövs. 
Beslut: att Rallygruppen kan köpa in skyltar och hållare till en kostnad av ca 
2.500kr. Räkningen lämnas till Bengt. 



 
Mental 
Erica och Jessica informerar:  
Gruppen behöver köpa in Walkie talkie med head-set och att man behöver en ny 
cape. Skramlet ser inte ut enligt anvisningarna, man behöver köpa in material 
för att åtgärda detta. Spökdräkterna behöver en plastback att förvaras i. 
Beslut: 
att Mentalgruppen köper in walkie talkies till en kostnad av ca 600kr, 
att Erica undersöker kostnaden för en ny cape, 
att Jeanett undersöker vad material till skramlet kan kosta, 
att Mentalgruppen inhandlar plastbackar för ca 100kr 
att räkningarna överlämnas till Bengt 
 
Jessica informerar om att SBK har beslutat att alla figuranter samt de som nu 
utbildas skall uppdateras. Claes kommer att som beskrivare uppdateras den 26/4. 
Beslut 
att Mentalgruppen anordnar en uppdatering för figuranter och vidareutbildning 
av nya figuranter.   
 
Tävlingsgruppen 
Ruby informerar:  
Spårtävlingarna 22 o 23 mars i lägre och högre klass gick bra. 15 tävlande i 
lägre och 5 i högre. 
Appelltävling hålls på påskafton, 13 anmälda.  
Lydnadstävling den 25/4, 47 anmälda. 
Stegen är bristfällig. Ruby kommer att titta på den på städdagen och Bengt 
kollar upp om den går att svetsa. 
Skotten är ojämna. Ruby kollar upp detta och om man kan reklamera dem. 
 
Kök 
Ingrid informerar: 
Köksgruppen består av 6 personer. För tillfället bemannas köket endast vid 
första och sista kurstillfället. 
På måndagarna ser köksgruppen till att det finns kaffe och kakor, men det 
kommer inte att finnas någon ”kökspersonal” bakom disk, utan man får servera 
sig själv och se till att pengar läggs till kassan.  
 
Eva som nyligen kommit med i köksgruppen har ingen nyckel till klubbstugan. 
Beslut 
att Jeanett kontaktar Carina Lindström för att höra om hon har nycklar till 
klubben. 
 
Utbildning 
Marie informerar: 
En valpkurs är igång. 
Eva L kommer att hålla en tävlingslyndaskurs. 
Elisabeth kommer att hålla en klicker light kurs. 
Elisabeth panerar att hålla en klicker-tänk-kurs för funktionärer. 
Önskvärt om någon kunde hålla en agilitykurs. 
Diskussioner förs om vi skulle kunna ha en avtalsinstruktör. 



Spårgrupp söndagar – osäkerhet råder om gruppen är igång och vem som i så 
fall håller i den. Marie kollar upp detta. 
 
Stug 
Lars-Erik informerar: 
Garagedörren behöver lagas, karmen är sprucken. 
Carport till traktorn skall byggas. 
Stugan måste handikappanpassas. 
Toaletterna behöver renoveras. 
Bengt informerar om att vi fått 4.000kr i bidrag till carporten och att vi även fått 
bidrag till att handikappanpassa stugan.  
Bengt erbjöd sig vara med i stuggruppen. 
Beslut 
att Lars-Erik tar reda på måtten på traktorn, för att skicka dessa till Claes, 
att Claes tar fram en ritning till carporten, 
att Lars-Erik samlar stuggruppen för att räkna på kostnaden för renovering av 
toaletterna och handikappanpassning av  toaletterna och ingången till 
klubbstugan. 
att Bengt ingår i stuggruppen. 
 
Info/It 
Claes uppmanar alla grupper att gå in och titta på webbplatserna, gå igenom vad 
som står om respektive grupp så att det stämmer. Om det inte stämmer kontakta 
Claes så uppgifterna blir rätt. 
 
Agility 
Tunnel och säck kommer att plockas undan på städdagen. Hinder saknas. 
Beslut 
att Jeanett kontaktar Johanna och eventuellt Oliver för att ta reda på var hindren 
är. 
 
Ekonomi 
Bengt redogjorde för den ekonomiska situationen. Klubbens tillgodohavande är 
idag 104.662:89. 
 

§ 7 Inkomna skrivelser 
Träningsvecka 30 
Alla medlemmar är välkomna.  
Beslut 
att deltagarna delar på merkostnaden för tömning av latrinen som beräknas gå på 
ca 2000kr. 
att hyra av husvagnsplats utgår med 50kr/dygn. 
 
Vårdagen 
En handelsmässa i Sjöbo 26/4 där vi som förening erbjuds att delta. 
Beslut 
att ej delta detta år då tiden är för knapp, 
att Bengt tar kontakt med organisationen då vi gärna vill vara med nästa år. 
 
 



FCI – IPO 
Beslut 
att klubben inte deltar, 
att sätta upp affischen i klubbstugan för att ge enskilda medlemmar möjlighet att 
delta. 
 

 § 9 Klubbens policy och värdegrund 
 Alla hade läst igenom klubbens policy och värdegrund. 

Jeanett bad oss tänka på hur vi uttalar oss om klubben och våra medlemmar, och 
komma ihåg att vi som styrelsemedlemmar har tystnadsplikt. 

 
§ 10 Styrelsearbetet 
 Frågan bordlades till nästa styrelsemöte. 
 
§ 11 Medlemsmöte 
 Jeanett informerar: 
 att Jörgen Thunell är bokad och kommer till medlemsmötet den 12 maj, 
 att via mail meddela medlemmarna om medlemsmötet. 
 
§ 12 Styrelsebeslut tagna via mail 
 Beslut  

att rekommendera Oliver Rasmusson till domarutbildning för agility.  
 
§ 13 Styrelsebeslut tagna via telefon 
 Inga beslut tagna via telefon 
 
§ 14 Fb-sidan 
 Fb-sidan visade sig bli en riktig framgång.  
 Beslut 
 att Claes informerar om Fb-sidan på vår hemsida. 
 
§ 15 Höjning av kursavgifter 
 Frågan bordläggs. 
 
§ 16 Skotträning 

Fast tid är måndagar 18.30- 19.00, skott kan även förekomma fredagar och 
söndagar Sanna kommer att tillfrågas om klockslagen dessa dagar. 
En skylt som informerar om när skotträning pågår skall sättas väl synlig utanför 
klubbstugan vid dessa tillfällen.  

 Beslut 
 att den fasta skotträningstid är Måndagar 18.30-19.00, 
 att skott utöver denna tid skall förankras hos styrelsen, 

att Jeanett kontaktar Sanna angående klockslag fredagar och söndagar så att 
även dessa tider kan inordnas under fast skotträning, 

 att Elisabeth tar fram en skylt ”skotträning pågår” 
 
§ 17  Utställning 

Jeanett har talat med jägarna. Ingen skjutning kommer att förekomma under 
utställningen. 
 



 
§ 18 Nycklar 

Bengt har talat med en låssmed hos Skåne Lås Ystad angående installation av 
”kortlås”. Installationen kommer att kosta ca 15.000kr och kort 30kr/st.  
Beslut 
att Jeanett kontaktar Skåne Lås för att höra om priset går att få ner, 
att Jessica kontaktar Lomma och Helsingborgs bk som redan har installerat 
sådana. 
 
Sponsorer 
Jeanett uppmanar styrelsemedlemmar att fundera till nästa möte på möjliga 
sponsorer. 
 
Miljöbana 
Jeanett reste frågan om att ordna en miljöbana på klubben. Frågan kommer att 
diskuteras på nästa möte. 
 

§ 19 Mötets avslutning 
Ordförande avslutade mötet. 
 
Vid protokollet Mötesordförande Justerare 
 
 
 
Inger Hörnfeldt Jeanett Gerdin Rolf Olsson 
 
  

 
 
 
 
  
     

 
   
 
 
 



Protokoll fört vid Sydöstra Skånes Styrelsemöte 2014-04-07 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Jeanett öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2 Närvarande 

Styrelsen: Jeanett Gerdin, Marie Jönsson, Bengt Christensson, Rolf Ohlsson, 
Elisabeth Olsson, Jessica Allenius och Inger Hörnfeldt 
Anmält förhinder: Johanna Johansson, Lars Fredriksson 
Grupperna representerades av: 
Info/It Claes von Gegerfelt 
Skydd: Susan Carlbom 
Rallylydnad: Marie Österberg och Anneli Carlsson 
Mental: Erica Gerdin 
Tävling/Mark: Ruby Rydén 
Kök: Ingrid Nord 
Stug: Lars-Erik Hörnfeldt 
Utbildning: Marie Jönsson 
Anmält förhinder: Frivillig Lars Fredriksson, Valberedningen Ingemo Svensson, 
Skydd Sanna Wendel 

 
§ 3 Val av justerare 
 Rolf Ohlsson valdes att justera dagens protokoll. 
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
 
§ 5 Föregående mötesprotokoll 
 Föregående mötesprotokoll kunde inte godkännas då det inte hade blivit justerat 
 och delar av styrelsen ej kunnat ta del av det. 

Frågan om godkännande av protokoll från konstituerande möte 2014-03-10 
bordläggs och tas upp vid nästa möte. 

 
§ 6 Rapport/Grupper 
 Skydd 

Susanne informerar: 
 I gruppen är man 7-8 aktiva. Gruppen är aktiv i 3 olika grenar ipo, sv skydd och 
tjänstehund inom polisen. Man har fasta träningstider fredagar kl 17.00 samt 
träffas ibland även på söndagar. 
Rallylydnad 
Marie informerar: 
 Måndagar kl 19.00 (efter skotten) har man öppen träning utan instruktör. Man 
hjälps åt inom gruppen. 
KM hålls på lördag den 12/4, 31 st är anmälda. 
Gruppen har ansökt om att hålla en officiell tävling den 30 augusti. 
Nya skyltar och hållare behövs. 
Beslut: att Rallygruppen kan köpa in skyltar och hållare till en kostnad av ca 
2.500kr. Räkningen lämnas till Bengt. 



 
Mental 
Erica och Jessica informerar:  
Gruppen behöver köpa in Walkie talkie med head-set och att man behöver en ny 
cape. Skramlet ser inte ut enligt anvisningarna, man behöver köpa in material 
för att åtgärda detta. Spökdräkterna behöver en plastback att förvaras i. 
Beslut: 
att Mentalgruppen köper in walkie talkies till en kostnad av ca 600kr, 
att Erica undersöker kostnaden för en ny cape, 
att Jeanett undersöker vad material till skramlet kan kosta, 
att Mentalgruppen inhandlar plastbackar för ca 100kr 
att räkningarna överlämnas till Bengt 
 
Jessica informerar om att SBK har beslutat att alla figuranter samt de som nu 
utbildas skall uppdateras. Claes kommer att som beskrivare uppdateras den 26/4. 
Beslut 
att Mentalgruppen anordnar en uppdatering för figuranter och vidareutbildning 
av nya figuranter.   
 
Tävlingsgruppen 
Ruby informerar:  
Spårtävlingarna 22 o 23 mars i lägre och högre klass gick bra. 15 tävlande i 
lägre och 5 i högre. 
Appelltävling hålls på påskafton, 13 anmälda.  
Lydnadstävling den 25/4, 47 anmälda. 
Stegen är bristfällig. Ruby kommer att titta på den på städdagen och Bengt 
kollar upp om den går att svetsa. 
Skotten är ojämna. Ruby kollar upp detta och om man kan reklamera dem. 
 
Kök 
Ingrid informerar: 
Köksgruppen består av 6 personer. För tillfället bemannas köket endast vid 
första och sista kurstillfället. 
På måndagarna ser köksgruppen till att det finns kaffe och kakor, men det 
kommer inte att finnas någon ”kökspersonal” bakom disk, utan man får servera 
sig själv och se till att pengar läggs till kassan.  
 
Eva som nyligen kommit med i köksgruppen har ingen nyckel till klubbstugan. 
Beslut 
att Jeanett kontaktar Carina Lindström för att höra om hon har nycklar till 
klubben. 
 
Utbildning 
Marie informerar: 
En valpkurs är igång. 
Eva L kommer att hålla en tävlingslyndaskurs. 
Elisabeth kommer att hålla en klicker light kurs. 
Elisabeth panerar att hålla en klicker-tänk-kurs för funktionärer. 
Önskvärt om någon kunde hålla en agilitykurs. 
Diskussioner förs om vi skulle kunna ha en avtalsinstruktör. 



Spårgrupp söndagar – osäkerhet råder om gruppen är igång och vem som i så 
fall håller i den. Marie kollar upp detta. 
 
Stug 
Lars-Erik informerar: 
Garagedörren behöver lagas, karmen är sprucken. 
Carport till traktorn skall byggas. 
Stugan måste handikappanpassas. 
Toaletterna behöver renoveras. 
Bengt informerar om att vi fått 4.000kr i bidrag till carporten och att vi även fått 
bidrag till att handikappanpassa stugan.  
Bengt erbjöd sig vara med i stuggruppen. 
Beslut 
att Lars-Erik tar reda på måtten på traktorn, för att skicka dessa till Claes, 
att Claes tar fram en ritning till carporten, 
att Lars-Erik samlar stuggruppen för att räkna på kostnaden för renovering av 
toaletterna och handikappanpassning av  toaletterna och ingången till 
klubbstugan. 
att Bengt ingår i stuggruppen. 
 
Info/It 
Claes uppmanar alla grupper att gå in och titta på webbplatserna, gå igenom vad 
som står om respektive grupp så att det stämmer. Om det inte stämmer kontakta 
Claes så uppgifterna blir rätt. 
 
Agility 
Tunnel och säck kommer att plockas undan på städdagen. Hinder saknas. 
Beslut 
att Jeanett kontaktar Johanna och eventuellt Oliver för att ta reda på var hindren 
är. 
 
Ekonomi 
Bengt redogjorde för den ekonomiska situationen. Klubbens tillgodohavande är 
idag 104.662:89. 
 

§ 7 Inkomna skrivelser 
Träningsvecka 30 
Alla medlemmar är välkomna.  
Beslut 
att deltagarna delar på merkostnaden för tömning av latrinen som beräknas gå på 
ca 2000kr. 
att hyra av husvagnsplats utgår med 50kr/dygn. 
 
Vårdagen 
En handelsmässa i Sjöbo 26/4 där vi som förening erbjuds att delta. 
Beslut 
att ej delta detta år då tiden är för knapp, 
att Bengt tar kontakt med organisationen då vi gärna vill vara med nästa år. 
 
 



FCI – IPO 
Beslut 
att klubben inte deltar, 
att sätta upp affischen i klubbstugan för att ge enskilda medlemmar möjlighet att 
delta. 
 

 § 9 Klubbens policy och värdegrund 
 Alla hade läst igenom klubbens policy och värdegrund. 

Jeanett bad oss tänka på hur vi uttalar oss om klubben och våra medlemmar, och 
komma ihåg att vi som styrelsemedlemmar har tystnadsplikt. 

 
§ 10 Styrelsearbetet 
 Frågan bordlades till nästa styrelsemöte. 
 
§ 11 Medlemsmöte 
 Jeanett informerar: 
 att Jörgen Thunell är bokad och kommer till medlemsmötet den 12 maj, 
 att via mail meddela medlemmarna om medlemsmötet. 
 
§ 12 Styrelsebeslut tagna via mail 
 Beslut  

att rekommendera Oliver Rasmusson till domarutbildning för agility.  
 
§ 13 Styrelsebeslut tagna via telefon 
 Inga beslut tagna via telefon 
 
§ 14 Fb-sidan 
 Fb-sidan visade sig bli en riktig framgång.  
 Beslut 
 att Claes informerar om Fb-sidan på vår hemsida. 
 
§ 15 Höjning av kursavgifter 
 Frågan bordläggs. 
 
§ 16 Skotträning 

Fast tid är måndagar 18.30- 19.00, skott kan även förekomma fredagar och 
söndagar Sanna kommer att tillfrågas om klockslagen dessa dagar. 
En skylt som informerar om när skotträning pågår skall sättas väl synlig utanför 
klubbstugan vid dessa tillfällen.  

 Beslut 
 att den fasta skotträningstid är Måndagar 18.30-19.00, 
 att skott utöver denna tid skall förankras hos styrelsen, 

att Jeanett kontaktar Sanna angående klockslag fredagar och söndagar så att 
även dessa tider kan inordnas under fast skotträning, 

 att Elisabeth tar fram en skylt ”skotträning pågår” 
 
§ 17  Utställning 

Jeanett har talat med jägarna. Ingen skjutning kommer att förekomma under 
utställningen. 
 



 
§ 18 Nycklar 

Bengt har talat med en låssmed hos Skåne Lås Ystad angående installation av 
”kortlås”. Installationen kommer att kosta ca 15.000kr och kort 30kr/st.  
Beslut 
att Jeanett kontaktar Skåne Lås för att höra om priset går att få ner, 
att Jessica kontaktar Lomma och Helsingborgs bk som redan har installerat 
sådana. 
 
Sponsorer 
Jeanett uppmanar styrelsemedlemmar att fundera till nästa möte på möjliga 
sponsorer. 
 
Miljöbana 
Jeanett reste frågan om att ordna en miljöbana på klubben. Frågan kommer att 
diskuteras på nästa möte. 
 

§ 19 Mötets avslutning 
Ordförande avslutade mötet. 
 
Vid protokollet Mötesordförande Justerare 
 
 
 
Inger Hörnfeldt Jeanett Gerdin Rolf Olsson 
 
  

 
 
 
 
  
     

 
   
 
 
 



SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB 
Protokoll fört vid styrelsemöte  

Datum 2014-05-05 
Plats Klubbstugan i Anklam 

§1 Mötets öppnande 
Ordförande Jeanette hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2 Närvarande Jeanette Gerdin 
  Bengt Christensson 
  Rolf Olsson 
  Marie Jönsson 
  Elisabeth Olsson 
  Maria Persson (halva mötet) 

    Frånvarande Inger Hörnfeldt 
  Jessica Alenius 
  Lars Fredriksson 
  Johanna Johansson 

§3 Val av justerare 
Rolf Olsson valdes att justera dagens protokoll. 

§4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

§5 Föregående mötesprotokoll 
Mötesprotokoll från 140310 och 140407 godkändes och lades till handlingarna. 

§7 Inkomna skrivelser 
Det är distriktsmöte den 28/5. Rolf och Claes kommer närvara. 

§8 Medlemsmötet 12/5 
Det kommer vara med 3 ”demonstrationshundar”. Jeanette kollar upp vilka som kan vara 
med. 

§9 Styrelsebeslut tagna via telefon 
Anders fick köpa ny startmotor till traktorn. 
Tre stycken skickades till rally honnörsutbildning den 3/5.  

§10 Medhjälpare/poäng 
Frågan bordlades till nästa möte. 



§11 Nycklar/lås 
Denna fråga kommer tas upp på medlemsmötet för godkännande den 12/5 eftersom det rör 
sig om en kostnad om ca 20 000 kr. 

§12 Klarhet i tidigare diskuterade frågor 
1. På utvärderingslapparna efter genomförd kurs så kan man fylla i om man är intresserad av 
att hjälpa till på klubben. Detta kommer eventuellt ersättas av en talong för att lättare kunna 
se vem som skrivit. 
2. Det har pratats om hedersmedlem. Rolf kollar upp hur andra klubbar har det och vilka 
kriterier som isåfall bör uppfyllas. 
3. Klubbhyra. Jeanette och Marie kollar upp hur andra klubbar gör och vilka priser de har när 
det gäller egna medlemmar kontra icke medlemmar och skriver sedan ner vad som kommer 
gälla hos oss. 
4. Miljöbanan. Det bestämdes att den bäst kan ligga längs kortsidan vid hagen- där det nu 
står en gungställning. Nät och stolpar som ligger på klubben passar nog inte att användas till 
detta så eventuellt behöver det köpas in.  Elisabeth kollar upp vad som behöver införskaffas 
och kommer med datumförslag när miljöbanan kan iordningställas. Troligtvis i slutet av 
sommaren/början på hösten.  
5. Spårgruppen på söndagar är i dagsläget inte aktiv. Marie Jönsson kommer fortsättningsvis 
ta ansvar för den gruppen och marken kommer till hösten. 
6. Agilitybanan. Det har varit diskussioner angående huruvida det tidigare köpts in en massa 
nya hinder. Detta gjordes aldrig. 

§13 Tävlingskonto 
Frågan bordlades till nästa möte. 

§14 Övriga frågor 
* Vid kurser måste instruktörerna upplysa sina kursdeltagare att hålla ordning på sina 
medföljande barn. Klubben är ingen lekplats för barn och särskilt inte agilitybanan. Det är 
lätt hänt att olyckor sker när barn är där och klättrar utan uppsikt. 
* Kassör Bengt måste ha namn, adress och personnummer för att kunna göra utbetalningar 
oavsett om pengarna betalats kontant eller om de ska sättas in på konto. 
* Den 6-8/7 är klubben uthyrd. 
* Stanken på toaletterna. Teddy och Bengt kollar upp om fläktar kan hjälpa mot detta. 
* Annonsering på klubbstugans anslagstavla får ske så länge det är hundrelaterat och inte är 
någon konkurrerande verksamhet till klubbens egna aktiviteter. Det ska även vara något som 
är aktuellt i vår egen kommun eller grannkommuner. Skriv datum när annonsen sätts upp. 
Annonsen får sen sitta uppe 1 månad- men man få gärna sätta upp ny annons sen. Står det 
inget datum tas lappen bort direkt. 
* Informationstavlan på utsidan av klubbstugan ska uppdateras med bl.a hemsideadress och 
mail. Förslagsvis även ett ”månadsblad” med aktuell information på klubben som Inger 
skriver. 



* Vår första officiella rallylydnadstävling den 30/8 har blivit godkänd. 
* Traditionen med tacksägelsefest för funktionärer som hjälpt till under året och även 
markägare kommer åter tas upp! 
* Rolf utarbetar ett schemaförslag på hur städningen av klubbstugan kan fördelas på alla 
aktiva grupper på klubben. 

§15 Nästa styrelsemöte flyttas 
Nästa styrelsemöte som var planerat den 2/6 flyttas fram en vecka till den 9/6. Då kallas 
även alla grupper. 

§16 Mötets avslutning 
Ordförande avslutade mötet. 

 

Vid protokollet Mötesordförande Justerare 

 

 

Elisabeth Olsson Jeanette Gerdin Rolf Olsson 
 
 

 

 



Sydöstra Skånes Brukshundklubb. 
Medlemsmöte 12 maj 2014 
 

1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 

2. Claes von Gegerfelt valdes till ordförande 
 

3. Jessica Alenius valdes till sekreterare.  
 

4. Elisabeth Olsson och Rolf Ohlsson valdes till justerare tillika rösträknare. 
 

5. Kallelsens utskick godkändes. 
 

6. Dagordningen godkändes. 
 

7. Informationspunkter: 
 
- Då kassören var frånvarande informerade Jeanett Gerdin om att 

klubben har ca 107 000 kr på kontot. 
- Styrelsen har beslutat att det ska byggas en miljö-/valpbana på vänster 

sida av området mellan klubbstugan och appellplanen, där det tidigare 
varit en lekplats. Elisabeth Olsson tar fram plan/info och datum för när 
den skall byggas. Förslag och idéer kring detta mottages gärna. 

- Skotträning på klubben sker på måndagar, samt ibland när Sanna 
Wendels träningsgrupp tränar på fredagar och söndagar. Skylt med 
information om dagar och tider skall sättas upp. All övrig skotträning 
skall förankras i styrelsen innan den sker. 

- Klubben har nu en Facebooksida. Sidan har fyra administratörer, 
Elisabeth Olsson, Erica Gerdin, Claes von Gegerfelt och Maria 
Persson. Sidan skall ses som ett komplement till hemsidan och ett sätt 
för medlemmarna att hålla kontakt. 

- Skicka gärna information som kan vara intressant för andra till Claes 
von Gegerfelt som han kan lägga upp på hemsidan. Trevliga bilder är 
också välkomna. Medlemmar som på ett eller annat sätt hjälper till på 
klubben får gärna skicka en bild och en kort beskrivning av sig själv, 
så ska Claes försöka göra en trevlig ”mapp” för detta på hemsidan. 
Claes uppmanar också medlemmarna att kontakta honom om de skulle 
upptäcka någon ”felaktighet” på hemsidan 



- Jeanett Gerdin informerade om att klubben kommer att arrangera en 
inofficiell utställning på klubben den 17 augusti 2014. Jeanett påpekar 
att allas hjälp behövs för att detta ska bli ett lyckat och trevligt 
arrangemang. Jeanett meddelar också att klubben kommer att hålla sin 
första officiella rallylydnadstävling den 30 augusti 2014. 

  
8. Namnändring: Ordet lämnades fritt och sidorna för och emot 

namnändring fick framföra sina argument. Efter alla som ville fått 
framföra sin åsikt/sitt argument röstade medlemmarna. 
På frågan om öppen votering med handuppräckning sa alla ja. 
På frågan: ”Vilka är för förslaget att byta till namnet Sjöbo 
Brukshundklubb?” räknades 31 st för detta förslag. 
På frågan: ”Vilka vill inte byta namn till Sjöbo Brukshundklubb?” 
räknades 4 st för detta förslag.  
Detta kommer nu att lämnas vidare till SBK för ansökan/godkännande av 
namnbyte. 
 

9. Övrigt: Styrelsen bad om medlemmarnas godkännande att fortsätta med 
arbetet runt ett eventuellt byte från nycklar till ”tags” och göra ett byte till 
en kostnad på ca 20 000. Detta godkändes. 

 
10. Mötet avslutades och Claes hälsade kvällens föredragshållare Jörgen 

Thynell välkommen. 
 
 
 
 
 
 
Claes von Gegerfelt   Jessica Alenius 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
Elisabeth Olsson   Rolf Ohlsson 
Justerare    Justerare 
 
 
 



Protokoll fört vid Sydöstra Skånes Brukshundsklubbs styrelsemöte 2014-06-16 
 
 
 
 
§1 Mötets öppnande 
 Ordförande Jeanette öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§2 Närvarande 

Styrelsen: Jeanett Gerdin, Marie Jönsson, Bengt Christensson, Rolf Ohlsson, 
Jessica Allenius, Lars Fredriksson och Inger Hörnfeldt. 
Anmält förhinder: Elisabeth Olsson 
Grupperna representerades av: 
Info/It: Claes von Gegerfelt 
Rallylydnad: Marie Österberg och Anneli Carlsson 
Skydd: Marie Österberg och Anneli Carlsson 
Tävling/Mark: Ruby Rydén 
Kök: Ingrid Nord 
Stug: Lars-Erik Hörnfeldt 
Utbildning: Marie Jönsson 

 
§3 Val av justerare 
 Till att justera dagens protokoll valdes Rolf Ohlsson. 
 
§4 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
 
§5 Föregående mötesprotokoll 
 Föregående mötesprotokoll godkändes. 
 
§6 Utställning 
 Ruby redogjorde för läget.  

Utställningen äger rum 17 augusti. Fortfarande lite osäkert hur man ska kunna 
skaffa fram högtalarutrustning men Ruby ska höra med Ystads Bk. Affischer 
kommer att sättas upp i affärer och skickas ut till klubbarna med post och via 
email. Även i Hundsport kan man läsa att vi skall ha utställning. Det finns gott 
om sponsorer. Sista anmälningsdagen är den 27 juli. 
 

§7 Städ/grupper 
 Rolf redogjorde för sina tankar kring upplägget kring städ av klubbstugan. 

Tanken är att stugan städas 2 dgr/mån och att träningsgrupperna ansvarar för 
denna enligt ett rullande schema. 
Rolf återkommer om detta. 
 

§8 Rapport/Grupper 
Rolf rapporterar  
- från Distriktsmötet att förslag är lagt att medlemsavgifterna skall höjas under 
en 3års period. År 1 (2015) med 10kr, (2016) 10kr och (2017) 20kr. 
Reglerna för lydnad och bruks kommer att revideras, detta påbörjas i år och 
pågår fram till 2017 då de kommer att börja gälla. 



- frågan om Hedersmedlem, en grupp behöver tillsättas för att sätta upp 
riktlinjer, Inger hör med valberedningen om de kan tänka sig ta sig an uppgiften. 
Beslut:  
att Inger hör med valberedningen om de kan tänka sig utreda frågan om 
Hedersmedlem. 
 
Ekonomi: Bengt redogjorde för det ekonomiska läget. Vi har sammanlagt 
banktillgångar på 108.345 kr. 
 
Utbildning: Marie redogjorde för läget. 2 kurser har hållits under våren och en 
valpkurs kommer att starta. 
Imorgon, tisdag den 17 juni kan man lyssna på ett föredrag av Jessica om 
K9Nosework på klubben. 
 
Tjänstehundsutbildning: Teddy rapporterar. Man har fått spec anslag för att 
göra klar en utbildning. 
 
Patrullhunds DM, osäkert om det blir något DM, Teddy undersöker och 
kommer tillbaka och informerar.  
 
Köket: Ingrid berättade att det fungerar bra, men att man har en önskan från 
kökets sida till sektionerna, om att anmäla i god tid om man vill ha hjälp från 
köket. 
 
Rally: Marie undrar om Rallygruppen har en egen budget. Eftersom 
Rallylydnad är en ny verksamhet har det inte budgeterats för den. Räknar man 
med att tävlingen skall gå med vinst kan man köpa in priser och låta faktura gå 
till Bengt. Befarar man att tävlingen kommer att gå med förlust så måste frågan 
gå till styrelsen som får fatta beslut. 
Marie efterfrågar också Logga. Logga finns att hämta på hemsidan. 
Beslut:  
att Rallygruppen kan köpa in priser till tävling på faktura (som lämnas till 
Bengt) så länge man räknar med att tävlingen går med vinst. 
att i de fall Rallygruppen befarar att tävlingen skulle gå med förlust lyfter frågan 
till styrelsen. 
 
Skydd: Marie och Anneli. Inget nytt att rapportera. 
 
Tävling: Ruby reser frågan om vem ska hålla i KM lydnad och spår som går av 
stapeln i september. Idag är funktionen vakant men frågan kommer att gå ut till 
medlemmarna. Styrelsen kommer att göra sitt yttersta att hitta någon som vill ta 
på sig ansvaret.  
 
IT: Claes uppmanar alla grupperna att gå igenom hemsidan för att kolla att 
uppgifterna stämmer och i annat fall kontakta Claes. 
 
Stugan: Lars-Erik informerade att han fortsätter undersöka pris på Carport och 
återkommer. 
Toaletterna luktar till och från och man vet inte varifrån det kommer och man 
vet inte hur det skall åtgärdas. Dessutom måste toaletterna handikappanpassas. 



Det man vet är att detta kommer att kosta en hel del varför detta får anstå till 
nästa budgetår. 
Beslut:  
att avvakta till nästa budgetår med åtgärder rörande toaletterna. 
 
MH: Jessica informerar om, att man kommer att starta en nyutbildning och 
uppdatering av ”figgar” tillsammans med Ystad och Stehag. Datum ej fastställt.  
 

§9 Inkomna skrivelser. Inga skrivelser inkomna. 
 
§10 Uthyrning 
 Uthyrning av stuga och plan. 

Beslut:  
att hyra för stuga och plan för medlem kostar 300kr/dag (förutsatt att samtliga 
som ingår i gruppen är medlemmar). 
att i övrigt hänvisas till tidigare beslut, se protokoll 2014-03-10. 
att detta gäller fram till dess annat beslut tages. 

 
§11 Tävlingskonto 

I dagsläget är det väldigt svårt att lista ut vem som betalar vad då alla pengar går 
in på samma konto. Förslaget är att det upprättas ett nytt separat ”tävlingskonto” 
på Färs och Frosta Sparbank. 
Beslut: 
att ge Bengt i uppdrag att upprätta ett nytt bankgiro på Färs och Frosta Sparbank 
ett ”tävlingskonto”. 
att Bengt informerar Claes när detta är gjort så att Claes kan lägga ut det på 
hemsidan. 
 

§12 Styrelsearbetet 
 Diskussion angående fördelning av arbetsuppgifter inom styrelsen. 
 
§13 Stödmedlem 

Diskussion angående ev höjning av stödmedlemsavgiften som för närvarande är 
130 kr/år. Osäkert om styrelsen själv kan besluta om detta. Jessica undersöker. 
Beslut:  
att ge Jessica i uppdrag att undersöka om styrelsen kan fatta beslut om att höja 
medlemsavgiften för stödmedlem. 
 

§14 Styrelsebeslut tagna via mail 
 Beslut:  
 att hyra ut stuga och plan till Sanna Wendel för 300kr/dag den 17, 18 och 19/6. 
 
§15 Styrelsebeslut tagna via telefon 
 Inga styrelsebeslut tagna via telefon. 
 
§16 Medhjälpare/poäng 
 Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte. 
 
 
 



§17 Namnbyte. Starta 
 Beslut: 
 att Marie kollar upp hur vi går vidare. 
 
 
 
§18 Övriga frågor 
  

Kopiator 
Det behövs en ny kopiator. Ruby hör med Teleservice om de har en bättre 
begagnad till ett billigt pris. 
 
Arvode 
Disk kring arvode gällande MH o MT. Frågan bordläggs och läggs som en 
punkt till nästa styrelsemöte. 

  
Styrelsemötet i augusti ställs in.  
Nästa styrelsemöte är den 1 september kl 19.00. 

 
§19 Ordförande avslutade mötet. 
 
  
  

 
 

 
 



SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDSKLUBB 
Protokoll fört vid styrelsemöte  
 
Datum 2014-09-01 
Plats Klubbstugan Anklam 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Jeanett hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Närvarande Jeanett Gerdin 
  Bengt Christensson 
  Rolf Olsson 
  Maria Persson 
  Jessica Alenius 
  Lars Fredriksson 
  Elisabeth Olsson 
  Inger Hörnfeldt 
 
    Frånvarande Johanna Johansson 
  Marie Jönsson 
 
 
§ 3 Val av justerare 
Rolf Olsson och Bengt Christensson valdes att justera dagens protokoll. 
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
ut 
§ 5 Föregående mötesprotokoll 
Mötesprotokoll från 2014-06-16 godkändes. 
 
§ 6 Toaletterna/ansökan 
Den s.k. ”utetoaletten” är nu borttagen, vilket resulterat i att stanken inne i klubbstugan nästan 
helt försvunnit. 
 Bengt har för klubbens räkning hos Sjöbo kommun ansökt om bidrag på 70 000 kr (=50% av 
den uppskattade kostnaden på 140 000)för renovering av toaletterna inne i klubbstugan. En av 
toaletterna skall handikappanpassas och i en kommer dusch att installeras.  
Teddy har erbjudit sig att vara med i husgruppen vid renovering av toaletterna. 
 
§ 7 Städ/uthyrning 
Rolf har lagt förslag på dels hur städningen skulle kunna fördelas på grupper och medlemmar 
och dels ett förslag på uthyrning av stugan. 
Till nästa styrelsemöte skall samtliga styrelsemedlemmar tänkt igenom förslagen och haft 
mailkontakt med varandra, och komma fram till färdiga förslag. Maria föreslog att förslaget 
om städschema tas upp på ett medlemsmöte innan vi tar beslut i frågan. 
Beslut  
att bordlägga frågan om städningsschema till nästa styrelsemöte 
att bordlägga frågan om uthyrning av stuga och plan till nästa styrelsemöte 
 
 



§ 8 Uppföljning av tidigare tagna beslut 
Tävlingskonto: Bengt har ännu inte upprättat något tävlingskonto men det är på gång. 
Heidiläger: Ligger på hemsidan och är öppet för våra medlemmar fram till den 7 nov då 
kommer vi att erbjuda platser till även till icke medlemmar. April-lägret är fullt men det finns 
några platser kvar i nov och jan.  
De nya stadgarna: Jeanett har idag med sig det nya stadgarna som delas ut till styrelsen. 
Ang ev höjning av kursavgift: Marie har tittat på det och vi ligger i stort sätt i samma nivå 
som andra klubbar. 
Walkie takies:Mentalgrp fick beviljat att inköpa walkie takies för ca 600kr, men har ännu 
inte köpt in några, men det är på gång.  
Inköp av hopphinder: Inga hinder inköpta då pengarna frös inne. 
Tacksägelsefest för funktionärer: Frågan bordlades till nästa möte. 
Hedersmedlem: Inger har talat med valberedningen (Ingemo, Torsten och Thomas) som alla 
är villiga att utreda frågan och komma med förslag om vilka kriterier som bör gälla. Förslaget 
skall inkomma till styrelsen innan årsmötet. 
Miljöbana: Elisabeth och Jessica har lämnat ett förslag på vad den kan innehålla, se bilaga. 
De kommer att göra upp en lista på material som behövs för att färdigställa den, listan skall 
läggas ut på hemsidan så att medlemmarna om möjligt kan bidra med detta. 
 Man kommer att förbereda för Miljöbanan under hösten och verkställa den under våren. 
Skylt ”SKOTT PÅGÅR”: Björn kommer att göra skylten som kommer att kunna hängs upp 
och tas av allt efter behov. Elisabeth kommer att kontakta Claes så han kan lägga ut de tider 
då det är ok. att skjuta, på hemsidan. Elisabeth kommer även att sätta upp en lapp på 
”uteanslagstavlan” om tiderna. 
 
 
§ 9 Inkomna skrivelser 
En föreläsningsserie av David Selin, kynolog, Per Jensen, professor i etologi och Kerstin 
Malm, doktor i etologi ”Vet du vad du har i kopplet?” 
Jessica skickar länken till Claes så han kan lägga ut den på hemsidan. 
 
§ 10 Styrelsebeslut tagna via mail/telefon 
Beslut 
att hos Sjöbo kommun ansöka om bidrag till ett belopp av 70 000 kr till renovering av 
toaletterna i klubbstugan.  
att hyra ut klubbstugan, planen och MT banan till Sask den 11 o 12 oktober. Obs! den 12 är 
det MT och då kommer det att förekomma skott! 
att låna ut agility tunnlarna till Amanda Thellander. 
 
§ 11 Carport/offert 
PoG Woody har inkommit med en offert som lyder på 17.704 kr för material. 
Det kommer även att tillkomma kostnader för markarbete, som i dagsläget är svåra att 
uppskatta. 
Beslut 
att godkänna offerten från PoG Woody på 17.704kr 
att godkänna de kostnaderna för markarbetet som uppkommer 
 
§ 12 Ekonomi 
Bengt redogjorde för det ekonomiska läget. Idag har klubben tillgångar på 133 000kr 
tillgängligt. 
 



 
 
 
§ 13 Utställning/tält 
Utställningen gick med vinst. Vi har haft utgifter för 14 165kr och vinsten är 8 785 kr plus 
3 700 från parkeringsavgiften plus 4 500 för lotteriet, även köket gjorde en vinst men den är 
svårare att uppskatta. 
Vi hade lånat ett tält ”cafétält” som vi hade nere på planen. Det visade sig att det var mycket 
uppskattat varför vi skulle behöva inhandla ett sådant. 
Beslut 
att bevilja inköp av ett ”cafètält” till en kostnad av 600 kr. 
 
§ 14 Björksteklar 
Björksteklarna har varit till stort besvär på klubben i år men vi kan konstatera att deras tid är 
ute nu. 
 
§ 15 Nyckla 3 st/lås 
Det finns 3 st ”vanliga” nycklar om något skulle hända som gör att våra taggs inte fungerar. 
Dessa nycklar skall finnas hos nyckelpersoner. Förslaget är att Jeanett, Bengt och Marie 
Persson har varsin nyckel. 
Beslut 
att Jeanett Gerdin, Bengt Christensson och Marie Persson har varsin nyckel. 
 
§ 16 Övriga frågor 
DM-kval Bevakning.  
Beslut  
att Sydöstra Skånes Brukshundsklubb ej anordnar något DM-kval detta år. 
 
Avståndscape. Mentalgrp önskar köpa in en cape till en kostnad av 850kr. 
Beslut 
att bevilja inköp av avståndscape till en kostnad av högst 850kr. 
 
MT en medlem önskar att vi anordnar ett MT för henne, frågan lämnas över till MT-gruppen 
som får besluta i frågan. 
 
Sluttid på styrelsemötena. Maria P vill att vi har en sluttid på våra möten då de tenderar att 
bli väldigt långa. 
Beslut  
att styrelsemötena hädanefter skall hållas mellan 19.00-21.00 
 
Ljudanläggning med mick. Ett önskemål från medlem att vi inhandlar en ljudanläggning 
med mick att användas till utställning och tävling. 
Eftersom vi har många projekt på gång där vi har svårt att överblicka de slutliga kostnaderna,  
föreslår styrelsen att vi hyr in en sådan vid behov. 
Beslut  
att avslå begäran om inköp av ljudanläggning 
 
Snöslunga. Det har inkommit önskemål från en medlem om att klubben köper in en 
snöslunga, för att ge förutsättning för träning på planen även vintertid.  



Enligt styrelsen är kostnaden för en snöslunga så pass stor att den inte ryms i vår budget detta 
år. Planen och parkeringsplatsen kommer även i år att plogas i den mån det går. 
Beslut 
att avslå begäran om inköp av snöslunga. 
 
 
§ 17 Ordföranden avslutade mötet. 
 
 
 
 
Vid protokollet Mötesordförande Justerare      Justerare 
 
 
 
Inger Hörnfeldt Jeanett Gerdin Bengt      Rolf 
    Christensson      Olsson 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SJÖBOS BRUKSHUNDSKLUBB 
Protokoll fört vid styrelsemöte 
 
Datum  2014-10-06 
Plats Klubbstugan Anklam 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Jeanett hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Närvarande Jeanett Gerdin 
  Bengt Christensson 
  Rolf Olsson 
  Maria Persson 
  Lars Fredriksson 
  Johanna Johansson 
  Marie Jönsson 
  Inger Hörnfeldt 
  Claes von Gegerfelt 
  Anneli Carlsson 
  Ruby Rydén 
  Ingrid Nord 
  Erica Gerdin 
  Gunvor Jönsson 
 
      Frånvarande Elisabeth Olsson 
  Jessica Allenius 
 
 
§ 3   Val av justerare    
Bengt Christensson och Rolf Olsson valdes att justera protokollet. 
 
§ 4   Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 5  Föregående mötesprotokoll 
Mötesprotokoll från 2014-09-01 godkändes. 
 
§ 6  Rapport 
Rolf rapporterar från Distriktsmötet.  
Sjöbo Bk representerades av Rolf, Claes och Teddy. 

- Eva från Åhus håller i en talanggrupp. När vi upptäcker talanger i klubben skall vi 
anmäla dessa till Eva. 

- 19/10 hålls en Patrullhundstävling. 
- Friskvårdsgruppen lägger ner sin verksamhet p g a bristande intresse 
- SM i Bruks 12015 kommer att hållas i Malmö – se vidare distriktets hemsida 
- En utbildning för ”rallysekreterare” kommer att hållas i Sjöbo 
- Jan Gyllensten kommer till Skåne den 16 nov -14, för att tala om SBK:s nya policy. 

 
 

 



Grupper 
 

 Rallylydnad 
 Annelie informerar:  

- Rallytävlingen gick bra. Vi sålde lotter för ca 800kr, siffror för den totala vinsten har 
ännu inte räknats ut. Bengt kommer att skicka uppgifterna till Annelie så snart de är 
klara. 

- Det är svårt att få domare och skrivare till tävling, önskvärt att vi utbildar skrivare 
innan nästa tävling.  

 
Beslut: att bevilja utbildning av skrivare till Rallylydnad 
 
Mental 
Erica informerar: 
Material försvinner! Man behöver ett låsbart skåp! 
Jeanett erbjuder gruppen ett skåp. 
Uppfödare som vill att vi anordnar MH för deras valpköpare, bör ge något i gengäll till 
klubben ex ställer upp och håller kurs.  
 
Utbildning 
Marie informerar: 
Gruppen kommer att ha ett möte den 20/10. Ett nytt tillskott till gruppen är Gunvor Jönsson. 
 
Hus 
Teddy informerar: 
Bygget av CarPorten är i full gång! Grunden är utgrävd och plintar på plats, material beställt 
och levereras på onsdag. 
 
IT 
Claes informerar: 
Allt rullar på! Inget nytt! 
 
Tävling 
Ruby informerar: 

- 6/9 gick elitspåret med 15 anmälda. 
- 4/10 Lydnadstävling med 49 anmälda. 
- 5/10 gick KM lydnad av stapeln. Jeanett Gerdin  med Annie tog hem 

Klubbmästartiteln och Sanna Wendel med Kelly blev Årets nybörjare. 
- 8 anmälda till DM-kval patrull till 2015. 
- Barometern behöver ses över. 
- Vi har endast en tävlingssekreterare, vi behöver utbilda fler. 

 
Beslut:  
att Ruby tillsammans med rallygruppen tar fram ett förslag till ny ”resultaträkning” av 
Barometern. 
att bevilja utbildning av tävlingssekreterare.  
 
 
Köket 
Ingrid informerar: Försäljningen har gått bra vid våra tävlingar. 



 
 
Tacksägelsefest – Inköp 
Frågan gick till Ingrid, om hon tror att köksgruppen kan tänka sig att gå vidare med planering 
av fest för de vi lånat marker av och alla de som hjälpt till i klubben under året. Ingrid tar med 
sig frågan till köksgruppen. 
Grupperna skall lämna in namn till styrelsen på dem som hjälpt till. 
 
Inköp av skrivmaterial, kuvert och frimärke etc görs vid behov av dem som behöver detta och 
kvitto lämnas till Bengt! 
 
§ 7 Inkomna skrivelser 
Inga skrivelser inkomna. 
 
§ 8 Ekonomi 
Klubbens tillgångar uppgår idag till 147.414 kr. 
 
§ 9 Städ/uthyrning 
Rolfs förslag på städschema dras tillbaka, då många medlemmar reagerat negativt på detta. 
Frågan hur vi skall lösa städningen av klubbstugan kommer istället att tas upp på årsmötet.  
Ändrade regler för uthyrning av stuga och plan bordlades, tidigare beslut i frågan gäller tills 
vidare. Frågan tas upp vid nästa styrelsemöte.  
 
§ 10 Namnbyte 
Namnbytet är så gott som genomfört, posten är meddelad, banken är klar och så även 
kommunen. Bengt skall bara lämna in uppgifter till skattemyndigheten. 
 
§ 11 Medlemsmöte 
Nästa medlemsmöte sker på annandagsträffen. 
 
§ 12a Styrelsebeslut tagna via mail 
Mentalgruppen behövde köpa in snören till haren, en ny ögla för upphängning av overallen, 
lim och färg till att måla figurraden, hänglås med tillbehör till mtrl lådan.  
Beslut: att bevilja inköp enligt ovan.  
 
§ 12b Styrelsebeslut tagna via telefon 
Inga beslut tagna via telefon. 
 
§ 13 Skott 
 
Ingrid har hållit i skotträningen detta år. Vid några tillfällen har Ingrid inte kunnat och då har 
träning uteblivit. Det är därför önskvärt att det är minst två men helst tre som kan hålla i 
träningen.  
Frågan är också hur länge in på året ska vi erbjuda skotträning? Det blir mörkt tidigt nu, ska vi 
byta dag? Träna på helgen? 
 
Beslut: att bordlägga frågan till nästa möte. 
 
 
 



 
§ 14 Övriga frågor 
 
SM-bruks Förfrågan har inkommit om vi kan hjälpa till vid SM-bruks! Jeanett kommer att 
svara att vi idag inte har någon hjälp att erbjuda. 
Öppet Hus 
I samband med namnbytet planerar klubben att anordna ett ”öppet hus” med olika aktiviteter! 
Gunvor och Erica har fått i uppdrag att komma med förslag! 
Gunvor och Erica har idag med sig många förslag: 

- T-tröjor med vår logga 
- Uppvisning skydd/ipo 
- Hundmassage 
- Tipsrunda 
- Irenés djurvård 
- Grilla korv och hamburgare 
- Prova på rally/agilitybana 
- Tävling (med hund) 
- Apport mot cancer 
- Uppvisning lydnad 1-elit 
- Försäljning av tröjor 

Tröjorna kommer att vara svarta med tryck på ryggen ”Sjöbo BK” plus en tass, vår logga 
kommer att sitta på en av ärmarna.  
Förslag från Ingrid att vi tar in även barnstorlek i tröjorna. 
Datum för öppet hus kommer att finnas på hemsidan. 

 
§ 15  Mötet avslutas 
Ordföranden avslutade mötet. 
Nästa styrelsemöte den 3 nov kl 19.00 klubbstugan i Anklam. 
 
   
Vid protokollet     Mötesordförande     Justerare       Justerare 
 
 
 
Inger Hörnfeldt     Jeanett Gerdin         Bengt            Rolf 
                                                              Chistensson   Olsson  
  

 
 

 
  

  
  



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
  
 

       
   
  
  
 

   



 
SJÖBO BRUKSHUNDSKLUBB  

Protokoll fört vid styrelsemöte  

Datum 2014-12-01  

Plats Klubbstugan Anklam  

 

§ 1 Mötets öppnande  
Ordförande Jeanett hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

§ 2 Närvarande  
Jeanett Gerdin  

Jessica Alenius  

Ingemo Svensson 

Bengt Christensson 

Claes Von Gegerfelt 

Ruby Rydén 

Erica Gerdin 

Frånvarande  
Marie Jönsson  

Inger Hörnfeldt 

Elisabeth Olsson 

Rolf Olsson 

Lars Fredriksson 

Johanna Johansson 

 

§ 3 Val av justerare  
Bengt Christensson 

Jessica Alenius 

 

§ 4 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.  

 

§ 5 Föregående mötesprotokoll  
Föregående mötesprotokoll godkändes.  

 

§ 6 Grupperna informerar 

Valberedningen- Ingemo informerade and hedersmedlem, frågan bör lyftas på ett medlemsmöte. 

Marie Jönsson, Bengt Christensson, Rolf Olsson, Johanna Johansson och Maria Persson avgår 

från styrelsen.  

Stug- Garaget till traktorn är snart klart. Ev. ska det dras in el till en lampa i garaget.  

Info/IT- Hemsidan har bytt från sosk domän och ligger nu på sjobobk domän. 

Utbildning- Genomgång av kursutbudet. Viktigt att närvarolister lämnas in för att vi ska få våra 

pengar, glöm inte detta! 

Tävling- Det har genomförts två KM 5/10 i lydnad och 16/11 i bruks. Diskussion kring 

barometern.  

Mental- Skåp ska sättas upp där mentalgruppen kan låsa in sitt material. MH och MT ligger för 

2015 ligger nu ute. 

 

Annandagsträffen- Teddy fixar tipsrundan, start kl 10.00, planering kring detta fortsätter.  

 

Terese Nilsson kommer ut och informerar oss den 2/2-15 kring vilka bidrag det finns för oss att 

söka hos kommunen.  



 

 

 

 

§ 7 Hemsidan 

Besluts tog att alla avslutade kurser ska bort under aktuella kurser på hemsidan. 

 

§ 8 Ekonomi  

Bengt informerar att garaget nu är betalt och att vi nu har 122000 kr  

 

§ 9 Årsmötet 

Årsmötet kommer att äga rum den 23/2 kl. 19.00. Information ang. årsmötet kommer att 

färdigställas och skickas efter styrelsemötet den 12/1-15 

 

§ 10 Musfällor 

Husgruppen har satt upp musfällor. 

 

§ 11 Facebook 

Styrelsen för inte diskussioner på sidan. Vid frågor på sidan så svarar vi privat till den person som 

frågar. Vet vi inte svaret så bekräfta att vi sett frågan och be om att få återkomma.  

 

§ 12 Medlemsmöte 2015 

Medlemsmöte planeras den 12/1-15 

 

§ 13 Föreläsning 

Föreläsning torsdagen den 19/3-15 

Hundens språk och signaler- Föreläsare Jessica Alenius 

 

§ 14 Genomgång av inkomna skrivelser 

Genomgång av inkomna skrivelser, går vidare som punkter till nästa styrelsemöte. Vi kom 

överens om att Jeanett skulle kolla om Jaktlaget kan tänka sig att sätta upp skyltar när de har jakt 

runt omkring klubben. Maria skulle kolla upp var och till vilket pris som man kan få skyltar att 

sätta upp angående vem som äger rätt att träna på klubben. Diskuterade också att ta upp frågan 

angående snöslunga till klubben på ett medlemsmöte (årsmötet), då detta rör sig om en stor 

investering och alla medlemmar bör får vara med och besluta. 

 

§ 15 Mötet avslutas  
Ordförande avslutade mötet.  

 

Vid protokollet: Maria Persson 

Mötesordförande: Jeanett Gerdin 

 

Justerare: Jessica Alenius 

 

Justerare: Bengt Christensson 

 

 


