
Protokoll fört vid Sydöstra Skånes Brukshundsklubbs styrelsemöte 2014-06-16 
 
 
 
 
§1 Mötets öppnande 
 Ordförande Jeanette öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§2 Närvarande 

Styrelsen: Jeanett Gerdin, Marie Jönsson, Bengt Christensson, Rolf Ohlsson, 
Jessica Allenius, Lars Fredriksson och Inger Hörnfeldt. 
Anmält förhinder: Elisabeth Olsson 
Grupperna representerades av: 
Info/It: Claes von Gegerfelt 
Rallylydnad: Marie Österberg och Anneli Carlsson 
Skydd: Marie Österberg och Anneli Carlsson 
Tävling/Mark: Ruby Rydén 
Kök: Ingrid Nord 
Stug: Lars-Erik Hörnfeldt 
Utbildning: Marie Jönsson 

 
§3 Val av justerare 
 Till att justera dagens protokoll valdes Rolf Ohlsson. 
 
§4 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
 
§5 Föregående mötesprotokoll 
 Föregående mötesprotokoll godkändes. 
 
§6 Utställning 
 Ruby redogjorde för läget.  

Utställningen äger rum 17 augusti. Fortfarande lite osäkert hur man ska kunna 
skaffa fram högtalarutrustning men Ruby ska höra med Ystads Bk. Affischer 
kommer att sättas upp i affärer och skickas ut till klubbarna med post och via 
email. Även i Hundsport kan man läsa att vi skall ha utställning. Det finns gott 
om sponsorer. Sista anmälningsdagen är den 27 juli. 
 

§7 Städ/grupper 
 Rolf redogjorde för sina tankar kring upplägget kring städ av klubbstugan. 

Tanken är att stugan städas 2 dgr/mån och att träningsgrupperna ansvarar för 
denna enligt ett rullande schema. 
Rolf återkommer om detta. 
 

§8 Rapport/Grupper 
Rolf rapporterar  
- från Distriktsmötet att förslag är lagt att medlemsavgifterna skall höjas under 
en 3års period. År 1 (2015) med 10kr, (2016) 10kr och (2017) 20kr. 
Reglerna för lydnad och bruks kommer att revideras, detta påbörjas i år och 
pågår fram till 2017 då de kommer att börja gälla. 



- frågan om Hedersmedlem, en grupp behöver tillsättas för att sätta upp 
riktlinjer, Inger hör med valberedningen om de kan tänka sig ta sig an uppgiften. 
Beslut:  
att Inger hör med valberedningen om de kan tänka sig utreda frågan om 
Hedersmedlem. 
 
Ekonomi: Bengt redogjorde för det ekonomiska läget. Vi har sammanlagt 
banktillgångar på 108.345 kr. 
 
Utbildning: Marie redogjorde för läget. 2 kurser har hållits under våren och en 
valpkurs kommer att starta. 
Imorgon, tisdag den 17 juni kan man lyssna på ett föredrag av Jessica om 
K9Nosework på klubben. 
 
Tjänstehundsutbildning: Teddy rapporterar. Man har fått spec anslag för att 
göra klar en utbildning. 
 
Patrullhunds DM, osäkert om det blir något DM, Teddy undersöker och 
kommer tillbaka och informerar.  
 
Köket: Ingrid berättade att det fungerar bra, men att man har en önskan från 
kökets sida till sektionerna, om att anmäla i god tid om man vill ha hjälp från 
köket. 
 
Rally: Marie undrar om Rallygruppen har en egen budget. Eftersom 
Rallylydnad är en ny verksamhet har det inte budgeterats för den. Räknar man 
med att tävlingen skall gå med vinst kan man köpa in priser och låta faktura gå 
till Bengt. Befarar man att tävlingen kommer att gå med förlust så måste frågan 
gå till styrelsen som får fatta beslut. 
Marie efterfrågar också Logga. Logga finns att hämta på hemsidan. 
Beslut:  
att Rallygruppen kan köpa in priser till tävling på faktura (som lämnas till 
Bengt) så länge man räknar med att tävlingen går med vinst. 
att i de fall Rallygruppen befarar att tävlingen skulle gå med förlust lyfter frågan 
till styrelsen. 
 
Skydd: Marie och Anneli. Inget nytt att rapportera. 
 
Tävling: Ruby reser frågan om vem ska hålla i KM lydnad och spår som går av 
stapeln i september. Idag är funktionen vakant men frågan kommer att gå ut till 
medlemmarna. Styrelsen kommer att göra sitt yttersta att hitta någon som vill ta 
på sig ansvaret.  
 
IT: Claes uppmanar alla grupperna att gå igenom hemsidan för att kolla att 
uppgifterna stämmer och i annat fall kontakta Claes. 
 
Stugan: Lars-Erik informerade att han fortsätter undersöka pris på Carport och 
återkommer. 
Toaletterna luktar till och från och man vet inte varifrån det kommer och man 
vet inte hur det skall åtgärdas. Dessutom måste toaletterna handikappanpassas. 



Det man vet är att detta kommer att kosta en hel del varför detta får anstå till 
nästa budgetår. 
Beslut:  
att avvakta till nästa budgetår med åtgärder rörande toaletterna. 
 
MH: Jessica informerar om, att man kommer att starta en nyutbildning och 
uppdatering av ”figgar” tillsammans med Ystad och Stehag. Datum ej fastställt.  
 

§9 Inkomna skrivelser. Inga skrivelser inkomna. 
 
§10 Uthyrning 
 Uthyrning av stuga och plan. 

Beslut:  
att hyra för stuga och plan för medlem kostar 300kr/dag (förutsatt att samtliga 
som ingår i gruppen är medlemmar). 
att i övrigt hänvisas till tidigare beslut, se protokoll 2014-03-10. 
att detta gäller fram till dess annat beslut tages. 

 
§11 Tävlingskonto 

I dagsläget är det väldigt svårt att lista ut vem som betalar vad då alla pengar går 
in på samma konto. Förslaget är att det upprättas ett nytt separat ”tävlingskonto” 
på Färs och Frosta Sparbank. 
Beslut: 
att ge Bengt i uppdrag att upprätta ett nytt bankgiro på Färs och Frosta Sparbank 
ett ”tävlingskonto”. 
att Bengt informerar Claes när detta är gjort så att Claes kan lägga ut det på 
hemsidan. 
 

§12 Styrelsearbetet 
 Diskussion angående fördelning av arbetsuppgifter inom styrelsen. 
 
§13 Stödmedlem 

Diskussion angående ev höjning av stödmedlemsavgiften som för närvarande är 
130 kr/år. Osäkert om styrelsen själv kan besluta om detta. Jessica undersöker. 
Beslut:  
att ge Jessica i uppdrag att undersöka om styrelsen kan fatta beslut om att höja 
medlemsavgiften för stödmedlem. 
 

§14 Styrelsebeslut tagna via mail 
 Beslut:  
 att hyra ut stuga och plan till Sanna Wendel för 300kr/dag den 17, 18 och 19/6. 
 
§15 Styrelsebeslut tagna via telefon 
 Inga styrelsebeslut tagna via telefon. 
 
§16 Medhjälpare/poäng 
 Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte. 
 
 
 



§17 Namnbyte. Starta 
 Beslut: 
 att Marie kollar upp hur vi går vidare. 
 
 
 
§18 Övriga frågor 
  

Kopiator 
Det behövs en ny kopiator. Ruby hör med Teleservice om de har en bättre 
begagnad till ett billigt pris. 
 
Arvode 
Disk kring arvode gällande MH o MT. Frågan bordläggs och läggs som en 
punkt till nästa styrelsemöte. 

  
Styrelsemötet i augusti ställs in.  
Nästa styrelsemöte är den 1 september kl 19.00. 

 
§19 Ordförande avslutade mötet. 
 
  
  

 
 

 
 


