
 SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB 
- Lokalavdelning av Svenska Brukshundklubben – 

 
 
Protokoll nr: 10/2007 
   
  Styrelsemöte med Sydöstra Skånes BK 
 
 
 
Datum: 2007-12-10   
Plats: Klubbstugan i Anklam 
  
Närvarande: Ordförande Mikael Löfberg 
                          V.ordförande     Susan Carlbom 
                   Kassör Olof Eliasson 
                          Ledamot Stefan Nygren 
  Jens Nilsson 
                   Suppleant Irene Norrman  
  
   
Meddelad frånvaro:         Sanna Wendel 
  Lars Fredriksson 
  Ingemo Svensson 
  Roland Månsson 
   
   
 
1.  Mötets öppnande 
     Micke hälsade alla varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  
2.  Föregående mötesprotokoll 
     Föregående mötesprotokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 
      
3.  Inkomna skrivelser 

Dnr: 
63. VFB  Faktura 324 kr (toner till kopiator) (Olof) 
64. SBK  Faktura 1015 kr (Försäkring 2007) (Olof) 
65.  SBK  SBK-info 11/07   (Klubben) 
66.  SBK  Prel. Tävlingsprogram Agility 2008 (Jens) 

 
4.  Rapporter 
     Kassa: Olof rapporterade att det finns 65 000 kr i kassan. Vi skall kolla upp vårt 
     sponsoravtal med Agria som går ut vid årsskiftet. 
     Agility: Jens Nilsson går domarutbildning och är klar med teorin. Den 16/9 var det  
     Regionsmästerskap som vanns av Sydöstra. På NM blev Jens Nilsson 6:a  
     Individuellt och 3:a i Lag. 2008 blir det en inofficiellt agilitytävling den 1/5 och en 
     officiell preliminärt den 2-3/8. 
 Stug: Vattenfiltret i brunnen är nu utbytt, så är även blandaren i köket. 



 
5. Bordlagda frågor: 
    Jens la fram ett förslag + blankett för Ersättning vid deltagande vid mästerskap. 

• Vi skall gå igenom gällande policy för: 
 Lån av plan och stuga 
 Lån av agilitybana och hinder 
 Gratis kurser för instruktörer 

            Mat till funktionärer vid tävlingar 
 
6. Årsmötet 
    Alla kommittéer och sektorer skall inkomma med verksamhetsberättelser, 
    verksamhetsplan och budgetförslag SENAST den 11/1 2008. 
 
7. Övriga frågor 

• Styrelsen efterlyser personer som är intresserade av att ingå i en 
Utställningskommittée. 

• På medlemsmötet den 21/11 deltog ca 30 personer. 
• Det blir Annandagsträff den 26/12 kl. 10.00 som vanligt 
• Irene frågade angående att köpa in boken ”Med sikte på 10: an”. Det är OK, 

den har köpts in tidigare. 
• Margareta påtalade att diskmaskinen behöver bytas ut under nästa år. 
• Det blir sommarläger nästa år som skall arrangeras i privat regi, inte i 

klubbens.  
 
8. Mötets avslutande 
    Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
     Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt god jul & gott nytt år!! 

  
   
   
  
Vid protokollet             Ordförande                                     
Susan Carlbom      Micke Löfberg 
     
 
 
 
 
 


