
 SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB 
   Lokalavdelning av Svenska Brukshundklubben 
 
   Styrelsemöte med Sydöstra Skånes Bk 
 
Datum   2011-05-19 
 
Plats   Klubbstugan i Anklam 
 
Närvarande    
 
Ordfrande   Margareta Wertsberg 
 
V ordförande   Torsten Eriksson 
 
Kassr   Olof Eliasson 
 
Sekreterare   Carina Lindström 
 
Ledamot   Hans-Åke Persson 
   Eva Lenneke 
   Ulrika Jakobsson 
 
Suppleant   Lars Fredriksson 
   Fredrik Albertz 
   Ingemo Svensson 
 
1§ Mötets öppnande 
Margareta hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 
 
2§ Val av justerare 
Ingemo Svensson och Margareta Wertsberg 
 
3§ Föregående mötesprotokoll 
Lästes igenom  godkändes och lades till handlingarna 
 
4§ Rapporter 
 
Ekonomi 
Det finns ca 100,000:- i kassan 
Studiefrämjandet har budgeterat 7500:- till klubben 
 
Stug 
Köket är färdigställt 
Planket på plan är färdigt  
 
Agility 
Nybörjar kursen håller på 
Måndagsträningen är igång 
Planer på en inofficiell tävling till hösten 
Hinder fixardag 11 juni kl 1300  



 
Frivillig 
DM kval i oktober 
 
Utbildning 
24 maj startar den femtonde kursen i vår 
Träningsgrupp i rallylydnad har startat 
 
Ordförande konferans 
SBK ska omorganisera och även lokalklubbarna 
Styrelsen diskuterar kommande förändringsarbete 
 
5§ Kommande medlemsmöte 
16 augusti kl 1900 
Eva Hansson kommer och pratar om rallylydnad 
efter önskemäl som kommit in 
 
6§ Skrivare 
Olof Eliasson behöver en skrivare för sitt arbete som kassör 
Styrelsen tillstyrker inköp av skrivare 
 
7§ Motor till haren 
Mental sektorn behöver ny motor till haren 
Styrelsen tillstyrker inköp 
 
8§ Övriga frågor 
Det behövs en uppsättning skylthållare för rally träning 
Styrelsen tillstyrker inköpet 
Eva Hansson ordnar detta 
 
Att göra listan gås igenom det som är fixat läggs ut på hemsidan 
 
Ungdomslägret finansieras av leaderbidrag 
 
Kurs för utställningsansvariga kommer till hösten 
 
V 29 Mentalvecka en sexa Skåne 
Föreläsning mentalitet kontra träning är öppen för alla 
 
Simrishamn håller rallykamp 16-17 juli 
 
Mentalbeskrivarna Ruby och Claes är kallade till uppdateringshelg 
 
Det saknas försvarsmaktshundar i Skåne 
 
Agility får köra ner med bilar vid träning men ska visa hänsyn för gående och djur 
 
Agility vill ha en del av pengarna från sin inofficiella tävling till ett träningsläger 
Frågan bordlades 
 
Nästa distriktsmöte 8 september kl 18,30 



 
9§ Mötets avslutande 
Ordförande Margareta tackade för visat intresse och avslutade mötet 
 
Vid protokollet 
Carina Lindström 
 
Justeras Margareta Wertsberg  Ingemo Svensson 
    


