
SJÖBO BRUKSHUNDKLUBB 

Styrelsemöte 

Datum: 2015-12-07 

Plats: Klubbstugan i Anklam 

 

§1 Mötet öppnas 

Ordförande Jeanett öppnar mötet 

 

§2 Närvarande 

Ordförande Jeanett Gerdin 

Kassör Kerstin Nordbeck 

Ledamot Siw Andersson 

Ledamot Elisabeth Olsson 

Suppleant Eva Lenneke 

Suppleant Eva Signal 

 

§3 Val av justerare 

Att justera protokollet valdes Eva Lenneke 

 

§4 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

 

§5 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll godkändes 

 

§6 Ekonomi 

Kerstin informerar att vi har ca 200 000 kr på banken 

 

§7 Valberedningen 

Valberedningen har blivit kallade till mötet men är ej närvarande 

 

§8 Instruktörsutbildning 

Det har kommit ett e-mail från Gunvor där hon skriver att hon vill ge klubbens instruktörer 

en ”motivationshelg” i Nosework. Detta skulle i så fall vara den 27+28/2-16 och kosta ca 12 500 kr 

för ca 6 deltagare. 

Alla närvarande på mötet är överens om att våra instruktörer är guld värda och utan instruktörer och 

kurser har vi ingen klubb! Däremot tycker vi att detta förslag är en stor kostnad för relativt få 

deltagare. Vi tycker också att det i så fall hellre borde vara en kurs/föreläsning som mer allmänt 

handlar om hund, som instruktörerna sedan kan ha nytta av i sin roll som instruktör vilket gynnar 

klubbens medlemmar. T ex problemhundshantering eller liknande. 

Beslut: Frågan skickas tillbaka till Gunvor med förslag på annan typ av fortbildning som skulle 

kunna vara aktuell. 

 

§9 Diskmaskin 

Köket önskar köpa ny diskmaskin pga att den vi har inte fungerar som den ska. 

Beslut: Styrelsen godkänner köp av ny diskmaskin. Kanske man kan hitta en till bra pris på 

mellandagsrean. 

 

§10 Inkomna skrivelser 

- Draghundsförbundet önskade att få ha en ”prova på dag” den 21/11 på klubben. 

- Förfrågan från SKOA Simrishamn om en kille som går på daglig verksamhet hos dem som skulle 

vilja vara praktikant hos oss. Dialog med dem pågår. 



§11 Styrelsebeslut tagna via mail/telefon 
Draghundsförbundets önskan om ”prova på dag” beviljades och genomfördes med stor succé. 

 

§12 Verksamhetsplan – Budget 

Planer för nästa år diskuteras igenom. Bl.a att vi ska försöka få till fler kurser. Även att få igång 

ombyggnaden av klubbstugan. Jeanett skriver ihop denna plan. 

 

§13Avtalspärm 

Kassören har ordnat en pärm med alla avtal. Denna står i en av bokhyllorna. 

 

§14 Annandagsträff 

Eva S och Kerstin köper in priser och lotter till träffen. Eva S sköter cafét. Elisabeth tar på sig att 

sätta upp tipsrundan. 

 

§15 Städ/fixardag vår 

Vi sätter ett datum för vårens städdag. Det blir den 3 april. 

 

§16 Övriga frågor 

- Datum för årsmötet sätts till den 22/2. 

- Datum för styrelsemöte sätts till den 11 jan  med grupper och den 1 feb utan grupper. 

- Frågan om varför alla agilitysaker är inlåsta har uppkommit. Anledningen till detta är att väldigt 

mycket saker har försvunnit. När det inte finns någon ansvarig för agilityn är det svårt att ha koll. Å 

andra sidan är det svårt att få folk aktiva inom agility när det inte finns möjlighet till att träna. Vi 

kommer att utlysa detta som en punkt på årsmötet, för att se om vi kan få någon intresserad att 

ansvara för agilitybiten och därmed också ta beslut om hur vi ska hantera agilitysakerna. 

- Mentalgruppen meddelar att det kommer hållas uppfödar MT för Helena Berlin den 18/9 och 

uppfödar MH för Margareta Wertsberg den 15/10. 

- Teddy kommer fixa vägen till våren, det är inte lönt nu när det är vinter. Däremot ska vi försöka 

fylla igen de värsta groparna i vägen så länge. 

 

§17 Mötet avslutas 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Ordförande    Justerare 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Olsson   Jeanett Gerdin   Eva Lenneke 

 

 


