
Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb den 5 augusti 2019  

Plats: Sjöbo Brukshundklubb, Anklam, Sjöbo 

 

1. Mötet öppnas 

Ordföranden hälsar alla välkomna.  

 

2. Närvarande 

Styrelsen 

Lena Ytterberg 

Sara Eronn 

Jan Mårtensson 

Lena Mårtensson 

Eva Signal 

Ann-Louise Esbjörnsson 

Tommy Bech 

 

Frånvarande 

Malin Rosén 

Boel Lassing 

Lars Fredriksson 

 

3. Val av justerare 

Tommy Bech och Lena Ytterberg väljs till justerare.  

 

4. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkännes 

 

5. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll godkännes.  

 

6. Beslut tagna sedan föregående möte 

Inga beslut fattade sedan föregående möte. 



7. Ekonomi 

2019-06-30 

 

Sparbanken Skåne   201422,11 

Placeringskonto   172967,61   

Företagskonto   28454,50 

 

Nordea PG-konto   38224,99 

 

Klubbkassan konto 1910   5302,00 

 

Kökskassan konto 1930   4626,00 

 

Total    249575,10 

  

Vi har under månaden köpt in en ny tunnel till agilityn, kostnad 5420 kr. Vi har haft en 

utbildningshelg för våra instruktörer, kostnad 11 173 kr.  

 

2019-07-31 

 

Sparbanken Skåne   178524,11 

Placeringskonto   172967,61 

Företagskonto   5556,50 

 

Nordea PG-konto   57200,99 

     

Klubbkassan konto 1910   6502,00 

 

Kökskassan konto 1930   4611,00 

 

Total    246838,10 

     



Vi har under månaden färdigställt duschutrymmet och golv/väggbeklädnad kostade 17 500 kr, 

inkoppling av vatten till detsamma plus till köket och översyn/åtgärd av det befintliga rörsystem 

kostade 13 939 kr. 

 

8. Tagg till klubbstuga 

Diskussion om vem som ska ha möjlighet att få ut en tagg till klubbstugan förs varefter styrelsen 

fattar följande  

 

BESLUT 

Samtliga medlemmar i klubben som betalar depositionsavgift ska ha rätt att få ut en tagg. 

Styrelsen skall i varje enskilt fall efterhöra vad behovet/syftet av taggen är hos medlemmen. 

 

______________ 

 

9. Ny pistol till skotträning 

Diskussion om klubben behöver köpa in en ny pistol att använda vid skotträningen förs. Bl. a. 

lyfts fram att den pistol klubben har ”skvätter” krut när man skjuter samt inte alltid fungerar att 

skjuta med. Styrelsen fattar härefter följande 

 

BESLUT 

Klubben ska köpa in en ny pistol att använda vid skotträning. Tommy Bech får uppdrag att köpa 

pistolen för klubbens räkning på Jaktia i Sjöbo (tidigare Kjells Vapen och Sport).  

 

______________ 

 

10. Utställningen 2019-09-14 – status 

Planeringen av utställningen fortlöper som planerat. Idag 184 anmälda av max 250. Sista 

anmälningsdag 18 augusti. Ett antal förköpta program har sålts. Visst behov av fler funktionärer 

kvarstår att lösa. Lena Ytterberg ska skriva ett pressmeddelande att publiceras inför utställningen.  

 

 

 

 



11. Medlemsmöte 2019-10-21 – program 

Tidigare diskuterat förslag till medlemsmötet, att Sanna Wendel har uppvisning/information om 

skyddet, kvarstår som första förslag. För det fall Sanna inte har möjlighet ska frågan tas upp på 

nytt.  

 

12. Inkomna skrivelser  

Telefonsamtal till ordföranden från Friluftsfrämjandet om en incident vid förbipasserande 

barngrupp på cykel där lösa hundar sprungit fram till barnen. Klubben kommer bjuda in 

Friluftsfrämjandet för samtal/information om förhållningsregler vi klubben, för både 

hundekipage och förbipasserande.  

 

Trafikverket har beslutat att nya skyltar ska sättas ut längs med väg 11. Detta då skyltningen ska 

komma en bit innan avfarten p g a att hastighetsbegränsningen är 90 km/h. Klubben kommer 

inte behöva betala för den nya skyltningen.  

 

Distriktet har bjudit in till HLR-utbildning och erbjuder två platser för klubben. Lena Ytterberg 

mailar Malin Rosén/utbildning och Elisabeth Olsson/mental och frågar om vilka funktionärer 

som är lämpliga att åka på utbildningen. 

 

13. Övrigt 

Ann-Louise Esbjörnsson önskar delta i ”brush up” samt seminarium för CUA i Jönköping eller 

Stockholm som SKK anordnar. Hon kommer skicka in prisuppgifter till styrelsen inför beslut.  

 

Diskussion om klubben ska fortsätta att vara medlemmar i Svenska Draghundsportförbundet 

förs varefter styrelsen fattar följande 

 

BESLUT 

Eftersom klubben i dagsläget inte har någon draghundsaktivitet ska klubben gå ur Svenska 

Draghundsportförbundet.  

______________ 

 

Esperöds Byggshop börjar sätta in de nya fönstren under vecka 34.  



14. Mötet avslutas 

Ordföranden tackar för visat intresse.  

 

 

 

 

 

Lena Ytterberg, ordförande, tillika justerare Sara Eronn, protokollförare 

 

 

 

 

Tommy Bech, justerare 

 


