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Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2016-08-01 

1. Mötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna 

2. Närvarande 

Ordförande Jessica Alenius 

Vice ordförande Margareta Wertsberg 

Sekreterare Elisabeth Olsson 

Ledamot Lena Mårtensson 

Suppleant Eva Signal  

Suppleant Eva Lenneke 

Ledamot Tommy Beck 

 

Meddelat frånvaro: 

Ledamot Lars Fredriksson 

Kassör Kerstin Nordbeck 

Suppleant Birgitta Söderström 

3. Val av justerare 

Lena Mårtensson väljs att justera protokollet. 

4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkännes. 

5. Föregående mötesprotokoll 

Inget att ta upp. 

6. Ekonomi 

Kerstin har lämnat uppgifter till Jessica att vi sammanlagt, på de olika kontona och i 

kontantkassan, har 201 951,25 kr. 

7. Inkomna skrivelser 

- Föreningsbrev från Sjöbo kommun bl.a med information om att det är dags att 

ansöka om aktivitetsstöd. 

- Distriktet har skickat ut ett mail om ett utvecklingsmöte den 10/9. Ett möte att 

diskutera och dela ideér om hur vi kan föra brukshundklubbarna framåt. De önskar 

att 3-4 personer från varje klubb deltar. Styrelsen kollar upp om de kan deltaga och 

återkommer till Jessica innan veckans slut. 

- Information om en kommande rallylydnadsinstruktörs utbildning. Mailet är 

vidarebefordrat till utbildningsgruppen, men kommer även skickas till rallygruppen. 

8. Ny varmvattenberedare och placering 

Teddy har kommit med ett förslag angående att köpa ny större varmvattenberedare 
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och placera den annorlunda i samband med ombyggnaden. Jessica mailar Teddy och 

stuggruppen som får prata ihop sig och sen tar vi upp det på nästa styrelsemöte när 

även grupperna är med. 

9. Datum och förslag på nästa medlemsmöte 

Vi bestämmer att nästa medlemsmöte ska vara den 12/9 och Elisabeth skickar ut 

kallelse. 

10. Sammanställning av viktiga beslut i gamla protokoll 

Några gamla protokoll har gåtts igenom. Resterande ska sammanställas och skickas 

till Jessica senast en vecka innan nästa styrelsemöte. 

11. Privatkurser på brukshundklubben 

Vi följer SBK:s policy att ingen privat verksamhet får ske på klubben. 

12. Brunnen 

Hans-Åke håller på med detta. 

13. Styrelsebeslut tagna sedan föregående möte 

- Styrelsen har varit i kontakt med privatperson angående privat kursverksamhet. 

Detta är utrett och lagt till handlingarna. 

- Agilitygruppen kom in med kostnadsförslag på inköp av material. Detta beviljades. 

- Beslut angående framtida bredband via Teleservice har tagits och Claes håller i 

detta. 

14. Övrigt 

- Tommy rapporterar från mötet han var på i juni på Sjöbo kommun angående APN- 

aktivitetskort på nätet. Det vore bra om vi hade en eller två föreningsadministratörer. 

Tommy erbjuder sig och Elisabeth kontaktar Torsten och hör om han också skulle 

kunna tänka sig vara det. 

- Pratet om Tacksägelsefest återupptas. Vi bestämmer nu ett datum som blir den 

25/11, då aktiva medlemmar som hjälpt till på ett eller annat sätt under året kommer 

bjudas in samt respektive. Även markägare, jägare mfl kommer bjudas in. Margareta, 

Eva S och Eva L tar tag i detta. 

15. Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse. 

 

Ordförande Jessica Alenius   Sekreterare Elisabeth Olsson 

 

 

Justerare Lena Mårtensson 


