
SJÖBO BRUKDSHUNDSKLUBB 
 
Styrelsemöte 
Datum 2015-10-05 
Plats: Klubbstugan i Anklam 
 
§1 Mötet öppnas 
 Ordförande öppnade mötet 
 
§2 Närvarande 
 Ordförande Jeanett Gerdin 
 Vice ordförande Jessica Alenius 
 Sekreterare Inger Hörnfeldt 
 Kassör Kerstin Nordbeck 
 Ledamot Elisabeth Olsson 
 Ledamot Lars Fredriksson 
 Suppleant Eva Signal 
 Anmält frånvaro 
 Suppleant Eva Lenneke 
 Suppleant Birgitta Söderström 
 
§3 Val av justerare 
 Till justerare valdes Elisabeth 
 
§4 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes 
 
§5 Föregående mötesprotokoll 
 Föregående mötesprotokoll godkändes 
 
§6 Inkomna skrivelser 

Förfrågan från SBK: Vilka lokalklubbar har möjlighet att hjälpa rasklubbarna med 
MH, MT, uthyrning av appellplan, klubbstuga m.m. Inger får i uppdrag att svara SBK 
att ”vi hyr ut till ideella föreningar men att vi inte vill förbinda oss att hyra ut, utan 
förfrågan får gå till styrelsen vid varje enskilt tillfälle. När det gäller MH o MT hyr vi 
inte ut banorna, däremot kan vi i mån av tid ordna uppfödar-MH o MT, förfrågan skall 
då gå till Mentalgruppen. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.” 
Påminnelse från Kenneth Mattson Sjöbo kommun, om att sista ansökningsdagför 
föreningsstöd är den 25 oktober.  
Kerstin får i uppdrag att ta tag i frågan. 
Påminnelse från studiefrämjandet om att vi inte ska missa att söka bidrag. Frågan tas 
upp vid nästa styrelsemöte då grupperna är med. Inger och Jeanett tar med underlag. 
Påminnelse från studiefrämjandet om att skicka in redovisningsuppgifter för 
kurserna. Inger har mailat ut påminnelsen och listorna till berörda. 
 

§7 Ekonomi 
 Kerstin redogjorde för ekonomin, bokföringen är klar och godkänd av revisorn. 
 Klubben har 198`015:83 på banken. 

Angående kassörbytet 2015-02-23, Nordea har ännu inte registrerat bytet. Kerstin 
kontaktar Nordea om detta igen. 



§8 Kurser/kostnader 
Gunvor har tagit reda på vad andra klubbar tar för sina kurser, och har tagit fram ett 
förslag för Sjöbo Brukshundsklubb. 
Beslut: att styrelsen remitterar förslaget tillbaks till utbildningsgruppen för en 
diskussion med instruktörerna.  
Vidare undrar styrelsen 1) ska kurslitteratur ingå i priser? 2) ska det finnas mer än ett 
litteraturalternativ för instruktören av välja mellan? 3) vad skall max antal deltagare per 
instruktör vara? 
Jessica får i uppdrag att kontakta Gunvor om detta 

 
§9 KM 
 Ingen har anmält sitt intresse för att hålla i KM i år. 
 Beslut 

Att Elisabeth kontaktar Claes om att lägga ut en förfrågan på hemsidan om det finns 
några som kan tänka sig hålla i KM 2016. Elisabeth lägger också ut denna fråga på FB. 

 
§10 Medlemsmötet 

Medlemsmötet är den 9 november kl 19.00. Elisabeth har anlitat en hundfysioterapeut 
som kommer att hålla en föreläsning. Elisabeth skriver inbjudan. Jeanett skriver 
dagordningen och ser till att den blir utskickad. 

 
§11 Styrelsebeslut tagna via mail/telefon 

Beslut att ta in Lina Flood Sahlström till medlemsmötet till en kostnad av 1000kr + 
körersättning.  
Beslut att MH-gruppen kan hålla uppfödar-MH den 28/11. 

 
§12 Övriga frågor 
 Föreläsning 14/10 – Åsa Brodd har ställt in föreläsningen p g a för få anmälningar. 
 Enkät ”Demokrati i idrottsrörelsen”  - enkäten är inskickad. 
 Draghund prova på dag – kommer under våren. Eva L håller på att ta fram ett datum. 

Jessica håller i Mentalfigurantutbildning 18/10, eximination 29/11. Dessa hålls på 
klubben. 
Verksamhetsberättelse/Verksamhetsplan/Budget – grupperna uppmanas att påbörja 
arbetet med detta. 
Heidilägret den 1-2 november kommer att ställas in p g a för få anmälningar. 
Elisabeth kontaktar Heidi. 

 
§13 Mötet avslutas 
 Ordförande avslutade mötet. 
 
Vid protokollet Ordförande  Justerare 
 
 
 
Inger Hörnfeldt Jeanett Gerdin Elisabeth Olsson 

 
 


