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Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2016-09-05 

1. Mötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna 

2. Närvarande 

Ordförande Jessica Alenius 

Vice ordförande Margareta Wertsberg 

Kassör Kerstin Nordbeck 

Sekreterare Elisabeth Olsson 

Ledamot Lena Mårtensson 

Suppleant Eva Signal  

Suppleant Eva Lenneke 

Ledamot Tommy Beck 

Grupper 

Ingrid Nordh 

Ruby Rydén 

Claes von Gegerfelt 

Sven-Ingvar Olsson 

Gunvor Jönsson 

Ann-Louise Jönsson 

Meddelat frånvaro: 

Ledamot Lars Fredriksson 

Björn Olsson 

Annelie Carlsson 

Sanna Wendel 

3. Val av justerare 

Margareta Wertsberg väljs att justera protokollet 

4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkännes 

5. Grupperna 

Jessica/Elisabeth/mental: Säsongen har nu dragit igång och vi har ytterliggare 5 dagar 

inbokade under hösten. Björn ska nu gå M3 utbildning med förhoppning om en 

testledarutbildning under hösten. När det väl blir bestämt om de nya reglerna för 

MT, önskar mentalgruppen ett godkännande av styrelsen att kunna påbörja arbetet 

med att ändra om banan och de kostnader det då eventuellt medför.  

Beslut: Detta är ju något som måste göras för att vi ska kunna hålla mentaltester så 

styrelsen godkänner detta. 

 

Eva L/Utställning: Den inofficiella utställningen har varit. Nästa år är det en officiell. 
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Ruby/Tävling: Elitspårstävlingen har precis varit. I oktober kommer vi ha en 

lydnadstävling och en patrulltävling. I okt/nov kommer det troligtvis vara en 

uppdateringsutbildning för tävlingsledare inför de nya lydnadsreglerna nästa år. 

 

Claes/IT: Inte hört något mer om bredbandet. Sen verkar det som den ”falska 

hemsidan” soskbk.se inte finns längre.  

 

Ingrid/Kök: Köket har startat upp för säsongen. Förra veckan gick kylen i köket sönder 

och man satte då dit den extra vi haft i förrådet. Alla ombeds hålla ögon och öron 

öppna efter billig kyl och frys, tex visningsexemplar eller liknande. 

 

Sven-Ingvar/Stug: Ombyggnaden håller på för fullt. Det är några tappra själar som 

lägger ner massor av sin tid varje vecka. Hittills har de handlat för ca 21.000 kr. Snart 

kommer den ena toaletten rivas för att påbörja bygget av den nya. Claes tar på sig att 

ta fram en kalkyl/budget över ombyggnaden som vi kan redovisa på medlemsmötet. 

Det visas även upp en skiss på ett förslag på hur ”förstugan” ska se ut, där man har 

rullstolsrampen upp och sen utrymme för att kunna svänga runt rullstolen. Styrelsen 

kommer leta efter alternativ till färdig metallramp, för att se om vi hittar något 

billigare alternativ. 

 

Gunvor/Utbildning: Ett avtal håller på att tas fram för de som går tex 

instruktörsutbildning som klubben betalar, där det avtalas hur många kurser eller 

liknande man i gengäld måste hålla för klubben. I nuläget har vi en valpkurs och 

förhoppningsvis en rallylydnadskurs på gång under hösten. Det finns inga instruktörer 

till att hålla nåt annat. Därför önskar utbildningsgruppen att vi tar in Martina 

Eberhard som avtalsinstruktör under hösten.  
Gunvor uppmärksammar också att det fattas en del ”nätstaket” längs kortsidan mot 

hästhagen. Vore bra om vi kunde fixa det eftersom det framförallt när det är 

valpkurser är stor risk att de springer in i hästhagen, men det kan ju även vuxna 

hundar råka göra.  

 

Lollo/Agility: De har haft några kvällar redan där hinder och material börjat repareras. 

Det kommer vara en sista fixardag den 18/9 då de räknar med att bli klara med allt så 

träning kan köras igång. Lollo önskar att få grilla korv eller liknande till lunch åt de 

tappra som hjälper till. 

Beslut: styrelsen godkänner att de ordnar någon enkel lunch, tex grillar korv. 

Lollo berättar även att vippen är sprucken så den bör inte användas mer. Hon ger 

olika förslag på att åtgärda detta. Styrelsen ber henne återkomma med prisuppgifter 

för att kunna ta ställning till vilket alternativ som blir bäst, dock med ett pris på max 

5000 kr.  
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Det kommer vara öppen träning även för agilityn på måndagar så fort allt är färdigt. 

 

Rally: Det är KM på gång i november och förhoppningsvis en rallykurs i oktober. 

 

Torsten/Lägret: En liten sammanfattning av årets läger gavs. Det var 42 deltagare 

som var indelade i 5 grupper.  

På grund av nästa års utställning som infaller v.30 så önskar lägergruppen att lägret 

nästa år läggs några dagar tidigare, samt några dagar kortare. Från lörd kväll 22/7 – 

torsd fm 27/7. Samling första kvällen och städning sista fm. Vilket i övrigt ger 4 hela 

lägerdagar. 

Beslut: Styrelsen godkänner detta. 

 

Torsten/Valberedning: Eftersom Kerstin som är kassör har meddelat att hon lämnar 

sitt uppdrag nästa år har man letat efter någon som kan ta över. Jan Mårtensson kan 

tänka sig detta och kommer redan nu stötta Kerstin och läras upp. 

 

Torsten/Bidrag: Det letas fonder och bidrag för fullt till ombyggnaden. Vi har fått 

53 000 kr från kommunen och det är nu inskickat en ansökan till SBKs minnesfond. 

Fler fonder letas. 

 

Jessica informerar grupperna om att om man vill anordna något så måste man kolla i 

kalendern om något annat är planerat. Ifall det är någon annan verksamhet samtidigt 

får man kontakta dem för att checka av att det är ok. Sen meddelar man Claes som 

lägger in det i kalendern på hemsidan och man får själv skriva in det i kalendern som 

hänger i klubbstugan. 

 

6. Ny grupp 

Eftersom vi börjar få en del medlemmar som är aktiva inom draghundssporten och 

som gärna vill ordna arrangemang i vår klubbs regi så föreslås det att vi startar en 

Draghundsgrupp för att ha en sammankallande att styra upp detta. Förslag på 

sammankallande blir Emelie Nordfelt. 

Beslut: Vi skapar en ny grupp: Draghundsgruppen där Emelie Nordfelt blir 

sammankallande. 

Ett arrangemang kallat Skånedraget skulle varit helgen 15-16/10 på Illstorps 

crossbana, men detta är inställt. Eftersom många hade planerat för det så kommer 

man eventuellt istället anordna en träningstävling den helgen. Mer info om detta 

kommer komma ut. 

  

7. Föregående mötesprotokoll 

-Tommy Bech blir ”föreningsadministratör” gällande bidragen som om några år ska 
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sökas på nätet. Torsten finns behjälplig om det behövs. 

-Angående tacksägelsefesten så ska det snart börja skickas ut inbjudan. 

8. Ekonomi 

Vi har sammanlagt, på de olika kontona och i kontantkassan, 179 000 kr. 

9. Inkomna skrivelser 

-Mail från Sjöbo kommun angående om vi har några höstlovsaktiviteter som vi vill att 

de ska göra reklam för. Det har vi inte så skrivelsen läggs till handlingarna. 

-En utvärdering och sammanställning från lägret har kommit in och vi har tagit del av 

den. Sammanställningen kommer läggas upp på hemsidan om folk vill läsa. 

-Mail från Torsten med info om vad han skrivit ihop för att skicka som ansökan till 

SBKs minnesfond. Styrelsen tycker det är bra och Torsten får gärna skicka iväg det. 

10. Medlemsmötet den 12 sept 

Dagordningen gås igenom. 

11. Styrelsebeslut tagna sedan föregående möte 

-Godkännande av framtagen dagordning till medlemsmötet är taget per mail. 

12. Övrigt 

-Åkgräsklipparen är sönder. Vi får ta reda på till nästa år pris på en ny begagnad. De 

få gånger det är kvar att klippa denna säsong kommer Anders att ta dit sin egen 

privata gräsklippare. Detta tackar klubben honom mycket för! 

-Bruksstegen är sönder. Vi behöver en ny till nästa år för att kunna hålla tävlingar. 

Margareta kollar upp pris. 

-Kan vi ge Torsten tillåtelse att söka bidrag åt klubben? 

Beslut: Styrelsen beslutar att Torsten gärna får lov att söka bidrag åt klubben. 

13. Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse 

 

 

Ordförande Jessica Alenius  Sekreterare Elisabeth Olsson 

 

 

 

Justerare Margareta Wertsberg 


