
 SYDÖSTRE SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB 
  Lokalavdelning av Svenska Brukshundklubben 
 
  Styrelsemöte med Sydöstra Skånes BK 
 
Datum  2012-02-23 
Plats  Klubbstugan I Anklam 
 
Närvarande 
Ordförande  Ulrika Jacobsson 
V Ordförande Torsten Eriksson 
Kassör  Olof Eliasson 
Sekreterare  Carina Lindström 
Ledamot  Eva Lenneke 
  Fredrik Albertz 
  Oliver Rasmusson 
Suppleant  Agneta Persson 
  Lars Fredriksson 
Meddelad frånvaro Ingemo Svensson 
 
1§ Mötets öppnande  
Ordförande Ulrika hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 
 
2§ Val av justerare 
Lars Fredriksson och Ulrika Jacobsson 
 
3§ Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes 
 
4§ Föregående mötesprotokoll 
Lästes igenom godkändes och lades till handlingarna 
 
5§ Rapporter 
 
Ekonomi 
Det finns ca 80 000:- på banken 
Aktivitetsbidrag 13 800:- 
Kommunen har beviljat ett bidrag till traktor på 20.000:- Vi måste köpa traktor innan bidraget 
betalas ut 
Firmatecknare blir Olof Eliasson och Ulrika Jacobsson var och en för sig. 
 
Utbildning 
Jenns startar en kortkurs på 3 gånger 
Valpkurs på dagtid 2 gånger i veckan mån och tor 
Allmänlydnadskurs 
Tävlingslydnadskurs 
Bevakningskurs  
Agility startar tävlingskurs 
Dessa startar nu under våren 
 



6§ Inkomna skrivelser 
Helena Berlin vill hyra klubbstuga och plan 14 april 
Styrelsen beslutar att det är ok till en kostnad av 500:- 
 
7§ Styrelsemöten 
22 Mars 19 April 14 Maj 14 Juni 20 Augusti 20 September 
18 Oktober15 November 17 December 
Sektorena är med på mötena  
Mars Maj Augusti Oktober December 
Datum för första styrelsemöte 2013 blir 10 januari 
 
8§ Fortbildning till instruktörerna 
Beslut taget av styrelsen se bilaga 
 
9§ Prova på dagen 
Eva Lenneke och Jeanette Gerdin ansvarar för den 
 
10§ Att göra listan  
Styrelsen har gått igenom listan och uppdaterat den kommer ut på hemsidan 
 
11§ Barometrarna 
Förslag på rally bruks och lydnadsbarometern har kommit in 
styrelsen beslutar att dessa ska gälla statuterna finns på hemsidan 
 
12§ Mh 
Jessica Allenius är tillsatt av styrelsen som sammankallande i Mh sektorn 
 
13§ Nya organisationen och målstyrningen 
Torsten och Ulrika med hjälp av Margareta diskuterar fram ett organisationsförslag utifrån Sbks 
riktlinjer 
 
14§ Övriga frågor 
Oliver tycker vi ska satsa på att få in fler medlemmar Vi ska inte bara satsa på en föryngring i 
klubben Vi får inte glömma de äldre 
 
Oliver kom med förslag om att annonsera när vi startar kurser 
 
Oliver vill gå tävlingsledarutbildning 
Styrelsen beslutar att det är ok 
 
14§ Mötets avslutande 
Ulrika tackade för visat intresse och avslutade mötet 
 
Vid protokollet 
Carina Lindström 
 
Justeras  Lars Fredriksson   Ulrika Jakobsson 



Bilaga till styrelseprotokoll 2012-02-23 

 

SöSkBk   2012-02-23 

 

Fortbildning för instruktörer 

Det har visat sig svårt att hitta former för fortbildning som på ett bra sätt tillgodoser alla 
instruktörers  behov och önskemål. Därför föreslår utbildningsgruppen 

 att 500 kr per kurs avsätts till instruktörens egen fortbildning/utveckling. Pengarna kan tas ut 
under det året som kurs har hållits plus året därpå. Pengarna betalas inte ut i kontanter utan kan 
användas utifrån egna önskemål till fortbildning/utveckling, böcker, läger etc som kan kopplas till 
uppgiften som instruktör. I de fall två instruktörer driver en kurs gemensamt erhåller båda 
fortbildningspeng (båda ska vara aktiva instruktörer vid i princip alla sammankomster). 

Kortkurser, upp till 5 sammankomster, ger 250 kr per kurs. 

Denna modell ska gälla fr o m 2011. Fortbildningspeng för 2011 måste tas ut under 2012. 

Kostnaden tas ur utbildningssektorns budget 

Härutöver kan, efter begäran, instruktör som har hållit kurs delta i klubbens kurser enligt policy 
från 20050503.  

Utbildningsgruppen handlägger och beslutar om utbetalning av ersättning för fortbildning enligt 
detta upplägg. 

 

För utbildningsgruppen 
Torsten Ericsson 

 


