
Styrelsemöte för Sjöbo brukshundklubb 
2020-06-08 Sjöbo Brukshundklubb, Anklam, 
Sjöbo  

1. Mötet öppnas 

         Ordförande (Lena Ytterberg) hälsar alla välkomna. 

2. Närvarande 

 Lena Ytterberg (Ordförande) 

 Malin Rosén (V. ordförande) Även för utbildningsgruppen 

 Linnéa Karlsson (Sekreterare) 

 Jan Mårtensson (Kassör) 

 Lars Fredriksson (Ledamot)  Även för frivilliggruppen & Stuggruppen 

 Eva Signal (Suppleant) Även för köksgruppen 

 Boel Lassing (Suppleant) Även för lägergruppen 

 Lena Mårtensson (Ledamot) 

 Sara Eronn (Suppleant) Även för tävlingsgruppen 

 Grupper 

 Claes von Gegerfelt  Info/It Även för stuggruppen 

 Marie Österberg Rallylydnadsgruppen 

 Maria Eriksson Mentalitetsgruppen 



 Frånvarande 

 Tommy Bech (Ledamot) Även för markgruppen 

 Sanna Wendel För skyddsgruppen 

 Eva Andersson För tävlingsförargruppen 

 Inger Hörnfeldt För valberedningsgruppen 

           

3. Val av justerare 

 Malin Rosén,                       Lena Ytterberg,  väljs till justerare. 

4. Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkännes. 

5. Föregående mötesprotokoll 

  

6.  Beslut tagna sedan föregående möte 

 Inga beslut tagna sen föregående möte. 

7.  Ekonomi 

 Sparbanken Skåne                                                 156501,61 



 Placeringskonto                                                       142067,61 

 Företagskonto                                                          14434,00 

 Nordea PG-konto                                                  59711,49 

 Klubbkassan konto 1910                                        4314,00 

 Kökskassan konto 1930                                          3471,00 

 Total                                                                        223998,10 

Under månaden har vi inte haft några extraordinära kostnader eller 
intäkter. 

Medverkan från grupperna: 

Rallylyndnad:  
Anneli har hoppat av gruppen så Marie är ensam ansvarig för 
Rallylydnad, specialsök/nosework. 

Jenny och Marie har en önskan om att ha en träningsgrupp inom 
rallylydnad, där man delar upp ansvaret för olika moment, där alla kan 
träna mot sina mål. 

Frivillig 
Allt är inställt. 

It/Info  
Fiber är påväg att bli inkopplad, det gamla abonnemanget måste sägas 
upp. 

Stug  
Boden på appellplanen ska målas, styrelsen ska besluta om vilken färg. 



Sanitetsprodukter har orsakat stopp i avloppet. En ny ordentlig lapp bör 
sättas upp. 

Mental 

MT blev inställt 5/4, gruppen har genomfört 5 st MH under våren. 

Sist ville folk att de skulle ta emot publik, deltagare vill ha med 
uppfödare och familjemedlemmar på MH.  

Har erbjudit en person som filmat testen till alla deltagare. Gruppen vill 
fortsätta genomföra MH utan publik då funktionärerna känner sig 
tryggare. 

Önskemål om att genomföra fler MH i år. 

Styrelsen tycker att de kan genomföra fler i mån av tid. 

Läger 

Förra styrelsemötet tog beslutet att vi skulle ha ett läger då med 
begränsat antal 30 personer, platserna är redan tillsatta. 

Det finns inte några funktionärer till lägret då många har hoppat av. 

Sara och Malin kan tänka sig att ställa upp som funktionärer. 

Lägret kan vara igång med vissa förhållningsregler, alla behöver kanske 
inte sova över, och det behöver inte vara gemensamma middagar. 

Lena Westin kommer också vara funktionär på lägret. 

Tävlingsförargruppen 



I tävlingsförargruppen planeras ett möte den 3 augusti. 

Tävlingsträning den 12 augusti 

KM i lydnad slutet av augusti, KM i spår i september.  

Tävlingsträning den 10 oktober 

Tävlingsgruppen 

Vill ha extra hjälp med att lägga spår, eventuellt kurser för nybörjare att 

lägga spår.


Sara och Eva ska ha ett möte för att planera kommande tävlingar 

Utbildningsgruppen 

Lyckad kurs med Martha Landin, mycket positiv feedback från deltagare. 

Malin och Linnea planerar in en valpkurs i sommar. 

Övriga kurser ligger på is under rådande Coronapandemi. 

Familjedagen samt andra aktivitet blev också inställda. 

Teddy kommer på förslag med delade kurser, där man delar upp 

deltagarna i två grupperna. 

Malin, Emelie och Linnea har startat upp en träningsgrupp på onsdagar 

där deltagarna börja öka. 

8. Agilityplan 



Vi har fått bidrag från sparbanksstiftelsen på 20 000kr, offerten från   
Sjöbo stängsel är på 38 000 ink moms. 

Claes kommer med synpunkter med b l a klippning av gräset,    
samt att vi inte har några tävlande i agility just nu. Claes anser att    
ungdomar har svårt att ta sig ut till klubben, därav svårt att locka hit  
dom. 

Övriga anser att inhägnaden generar i mycket mer än agility med b l a 
nybörjarkurser. 

i klubbens Verksamhetsplan för 2020 står att läsa; 

Vi måste locka fler ungdomar in i klubben och på så sätt få nya krafter  

in i vår verksamhet. 

Vi ska också försöka rekrytera fler personer som instruktörer. 

Styrelsen beslutar att en inhägnad enligt offert ska sättas upp. 

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta har tagit initiativ till ett samarbete med 

oss ang att rekrytera fler ungdomar till vår agility verksamhet som vi vill 

starta till hösten. 

9. P7 våren 2021 

Ordförande kommer tillskriva P7 och be om datum/tider för hela 2021. 
Brevet ska skickas till P7 i september månad. 

10. Lägret sommar 2020 

Lägret kommer genomförs enligt plan, med hjälp av Sara Eronn,    
Malin Rosén och Maria Eriksson. 



11. Arrende av mark/skogssällskapet 2021 

Lena Ytterberg har varit i kontakt med Skogssällskapet om arrende av 
betesmark intill klubbstugan. 

12. Höstens kurser/aktiviteter  
 Se ovan utbildningsgruppen. 

13.  Inkomna skrivelser 

Sara har önskemål om att köpa utrustning från en av dem gamla 
bodarna. Sara ska efterfråga om någon använder sig av utrustningen. 

 14. Övrigt 

Skyltarna med Trivselregler , Rökning Förbjuden och Skotträning Pågår 

skyltarna är klara. 

Bör sättas upp snarast möjligt och absolut senast innan lägret startar. 

et avslutas

15.  Mötet avslutas 

 Lena Ytterberg, Ordförande         Linnea Karlsson, Protokollförare 

    —————————————    ————————————— 



 Malin Rosén, Justerare                 

—————————————-            

       

           

          


