
Styrelsemöte för Sjöbo brukshundklubb 
2021-03-08, Digitalt möte via Zoom 

1. Mötet öppnas 

         V. Ordförande (Malin Rosén) hälsar alla välkomna. 

2. Närvarande 

 Malin Rosén (V. ordförande) 

 Linnéa Karlsson (Sekreterare) 

 Eva Signal (Suppleant) 

 Sara Eronn (Suppleant) 

 Lena Mårtensson (Ledamot) 

 Jan Mårtensson (Kassör)  

 Tommy Bech (Ledamot) 

 Lars Fredriksson (Ledamot) 

 Frånvarande  

 Lena Ytterberg (Ordförande) 

 Boel Lassing (Suppleant)  

3. Val av justerare 

 Malin Rosén och Lars Fredriksson väljs till att justera protokollet. 



4. Godkännande av dagordning 

 Punkt nummer 10 ändas till ”Kallelse till årsmötet 2021” 

5. Föregående mötesprotokoll 

 Föregående mötesprotokoll godkännes. 

6.  Beslut tagna sedan föregående möte 

 styrelsen beviljar att TL-utbildning får tillgång till klubben helgen   
 den 27 - 28 mars med tillgång till planen, uppletanderutan samt   
 fältet. 

7.  Ekonomi 

 Februari 

 Sparbanken Skåne                                                 148852,11 

 Placeringskonto                                                       141581,61 

 Företagskonto                                                          7270,50 

 Nordea PG-konto                                                  18635,89 

 Klubbkassan konto 1910                                        5014,00 

 Kökskassan konto 1930                                         3122,00 

 Total                                                                        175624,00 

  



 Under månaden har vi betalt vårt stängsel runt agilityplanen 35625 

 Vi har fått ett anläggningsstöd från Sjöbo kommun på 30615 

8. Årsmöte Studiefrämjandet  

 Studiefrämjandet Skåne-Blekinge kommer p g a rådande    
 omständigheter att genomföra årsmötet helt digitalt via Zoom. 

 Anmälan senast 14 april 

 Mötet äger rum den 28 April 

 Ingen utses, betänketid till nästa möte. 

9. Årsmötet 

 Styrelsen beslutar att mötet kommer att hållas digitalt vi Zoom 

 den 18 april 14:00. 

 Stämma av med Eva hur vi ska göra med prisutdelningen. 

  

 10. Kallelse till årsmötet 2021 

 Kallelse samt länk till Zoom kommer att skickas ut till samtliga   
 medlemmar den 18 mars. 

 Information kring digitaltmöte bifogas i kallelsen. 



11.  Vägen upp till stugan 

 Vägen är dålig och behöver skrapas samt fylla igen alla potthål. 

 Teddy ska kolla över skicket samt göra en provisorisk lösning. 

 Tommy har en kontakt som skulle kunna hyvla vägen. 

  

12. Inkomna skrivelser 

 Lena och Elisabeth önskar hyra klubbstugan och 7 st     
 husvagnsplatser under midsommarhelgen 24/6 till 27/6 

 Styrelsen bifaller med samma kostnad som föregående år. 

 Studiefrämjandet bjuder in till föreningskunskap digitalt via Zoom. 

  

13. Övrigt 

 Stiftelsen skånska landskap meddelar att man numera har möjlighet 
 att infoga en informationsruta rörande varje bokningsområde, där  
 man kan meddela om något särskilt är på gång i ett specifikt   
 område. 

 Stiftelsen meddelar också om att mellan den 2/3- 16/3 kommer det 
 att avverkas i närheten av (norr om) rastplatsen/P-platsen i Vedby. 

 Stiftelsen påminner också om att det är okej att träna/tävla med   
 lösa hundar inom dispensens villkor under 1/3 - 20/8  

 Parkeringsbelysningen funkar igen efter ett nytt reläbyte. 



 SBK har beslutat att följa SKK:s bestämmelser angående    
 tävlingsverksamhet. Det blir inga tävlingar tills vidare, och klubbar  
 ska inte öppna upp tävlingar förrän det kommer nya direktiv.  

14. Nästa möte 12 April 

ötet avslutas
 Digitalt möte kl 19:00 via Zoom. 

15. Mötet avslutas 

 Malin Rosén, V. Ordförande        Linnea Karlsson, Protokollförare 

 _______________________ __________________________ 

 Lars Fredriksson,  





Justerare                 

            

 _______________________ 

       

           

          


