
Kallelse och dagordning till  styrelsemöte Sjöbo BK 
Datum: 12 oktober 2020 

Tid: 19:00 
Plats: Sjöbo Brukshundklubb, Anklam 

1§ Mötet öppnas


2§ Närvarande

	 Lena Ytterberg, Ordförande 
	 Malin Rosén, Sekreterare

	 Jan Mårtensson

	 Lena Mårtenson

	 Boel Lassing

	 Eva Signal

	 Sara Eronn


Frånvarande: Linnéa Karlsson, Tommy Bech, Lars Fredriksson


3§ Val av justerare

Jan Mårtensson väljs till att justera protokoll tillsammans med ordförande.


4§ Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes


5§ Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll följs upp.


6§ Beslut tagna sedan föregående möte

Medlemmar i klubben har lämnat in förfrågan om att få låna klubbstugan och del av appellen för 
träning under helgen den 16-18 oktober. Styrelsen har godkänt att låna ut klubbstugan.


7§ Ekonomi

Sparbanken Skåne 178029,61 
Placeringskonto	 	 142481,61

Företagskonto		 	 35548,00


Norde PG-konto 20943,89 

Klubbkassan konto 1910 5014,00 



Kökskassan konto 1930 4629,00 

TOTALT 208616,50 
Under månaden har vi inte haft några extra utgifter eller inkomster.


8§ Höstens kurser

Utbildningsgruppen informerar om att det under hösten blir tre kurser totalt, 2 valpkurser och 1 
unghundskurs.


9§ Avtalsinstruktörer

Utbildningsgruppen informerar om att det fortfarande jobbas med frågan, inga datum är klara än.


10§ Nyhetsbrev via medlemonline

Styrelsen kommer skicka ut ett nyhetsbrev till alla medlemmar gällande den aktivitet vi har på 
klubben, bland annat städdag i november, medlemsmöte, Corona-info, information om nya stad-
gar mm. Malin Rosén skriver ihop och skickar till Lena Ytterberg för genomläsning.


11§ Nyttjanderättsavtal 2021

Ny ansökan inskickad angående nyttjande av Björka övningsfält, Lena Ytterberg är sammanhål-
lande i frågan.


12§ Inköp av utrustning till traktorn

Punkten skjuts upp till nästa möte.


13§ Avloppet, lilla toaletten

Punkten skjuts upp till nästa möte.


14§ Inkomna skrivelser

- Påbyggnadskurs för instruktörer, Allmänlydnad steg 2. Kursen riktar sig till ”problemhundsbete-

ende” och börjar den 25 oktober 2020 i Trelleborg. 
- Utbildning i marknadsföring och sociala medier, Fredrik Sunmo i Varberg, online den 1 decem-

ber 2020. 
- Sjöbo kommun: Föreningsstöd ska sökas senast 25 oktober. 
- Skåne idrott bjuder in till digitala träffar, 15 oktober kl:18:00. 
- Webbinarium som arrangeras av SBK plus rasklubbar, utskottet för avel och hälsa, 17 oktober. 
- Riksidrottsförbundet informerar om kompensationsstöd. 
- IT (Claes) önskar köpa in högtalare som kan användas till projektorn. Styrelsen beslutar att 

Claes får köpa in högtalare och montera dessa. 



15§ Övrigt

Önskemål om bättre skyltning till klubben (från Vanstad). Förslag om att sätta upp en tillfällig skylt 
vid infarten när vi arrangerar tex tävling.


Musfällor behöver sättas upp i garaget och i agilityboden pga att utrustning blir förstörd, Malin 
Rosén kollar upp om elektriska fällor som ska vara effektiva.


Friskvårdsbidraget utökas till att nu även innefatta bruksprov och Upp och hoppa projektet. Se-
dan tidigare ingår agility.


16§ Mötet avslutas 

_______________________________________________________________________________________

Ordförande Lena Ytterberg	 	 	 	 	 	 Sekreterare Malin Rosén


_______________________________________________

Justerare Jan Mårtensson



