
SJÖBO BRUKSHUNDSKLUBB                                        
Protokoll fört vid styrelsemöte 

Datum 2015-08-10                                         

Plats: Klubbstugan Anklam 

§1    Mötet öppnas 

 Mötet öppnas av ordföranden< 

§2    Närvarande 

 Ordförande Jeanette Gerdin 

 Vice ordförande Jessica Alenius 

 Sekreterare Inger Hörnfeldt 

 Kassör Kerstin Nordbeck 

 Ledamot Elisabeth Olsson 

 Ledamot Lars Fredriksson 

 Suppleant Birgitta Söderström 

 Suppleant Eva Signal 

 Suppleant Eva Lenneke 

 Anmält förhinder 

 Siw Andersson 

§3    Val av justerare 

    Jessica  valdes till justerare 

§4    Godkännande av dagordning 

    Dagordningen godkändes    

§5    Föregående mötesprotokoll 

    Godkändes 



§6   Inkomna skrivelse 

   SBK Skåne distriktet: Kallelse till ordinarie               
distriktsmötet 2015-09-23 kl 19.00 plats P7 Revingehed. 

     Specialsök: SBK Skåne har bildat en grupp för specialsök. 

  Barmarksdrag: Förfrågan från Emilie Nordfeldt om de 
kan anordna en ”prova på dag” hos oss i augusti 15-16. 

    Studiefrämjandet erbjuder utbildning i grundläggande 
Hjärt -Lungräddning HLR torsdagen den 3 sept 
18.00-20.30, plats Kulturhuset, Vita salongen, Hässleholm 

§7   Ekonomi 

 Kerstin redogjorde för det ekonomiska läget. Klubben har 
idag totalt 181.966kr.   

§8   Skylt / Maria 

  Styrelsen  har utformat skylten. Elisabeth skickar över 
uppgifterna  gällande skylten till Maria som beställer den. 

§9   Tystnadsplikt 

 Jeanett uppdaterade oss om tystnadsplikten. 

§10  Läger / Helg 

 Heidiläger:  Det kommer att anordnas 2 st i år! Den 1:a 
och 2:a november samt den 6:e och 7:e mars. 

 Elisabeth fortsätter att undersöka om vi kan ha fler läger! 

§11  Toalett / ombyggnad  

 Torsten har inkommit med info om hur vi kan ansöka om 
bidrag från kommunen. Frågan kommer att ställas till 
Torsten om han vill ta hand om att fortsätta undersöka 
var vi kan ansöka om bidrag samt att ansöka om bidrag. 

 Idag har vi ca 20.000 kr till ombyggnad av toalett. Vi 
uppmanar husgruppen till att investera dessa pengar i 
byggmaterial/inventarier för ombyggnaden så att vi kan 
redovisa kostnader/kvitton till kommunen. 



§12  Uthyrning 

 Vid nästa styrelsemöte görs en översyn av beslutet av 
uthyrning. 

 Beslut: alla beslut om uthyrning av stuga och appellplan 
skall tas på styrelsemöten. 

§13  Skott måndagar 

 Förslag har kommit till styrelsen om att byta ”skottdag” 
från måndagar till torsdagar. Jeanett diskuterar vidare 
med bruksgruppen. Frågan bordläggs. 

§14  Lampbytet 

    Fakturor inkommit på lampor och diverse arbete samt på 
hyra av maskin men fakturorna är för dåligt 
specificerade. Teddy tar tillbaka dem till företaget för 
bättre specificering. 

§15  Medlemsmöte 

 Förslag från Jeanett att byta dag för medlemsmöte från 
den 9 nov som är en måndag till en Lördag och ta hit 
klubben för barmarksdrag, vilket skulle kunna vara ett 
dragplåster och locka hit fler besökare. Eva L och Eva S 
tar kontakt med Emelie som är kontaktperson för 
Barmarksdrag. Kerstin har erbjudit sig att ta hand om 
köket. 

§16  Styrelsebeslut tagna via mail 

 Beslut: att Eva Hall kan hyra del av stuga och del av 
appellplan den 12-14 augusti. 

§17  Styrelsebeslut tagna via telefon 

 Beslut att: Hyra ut del av klubbstugan den 23-24/8 till 
Åsa Brodd för en kostnad av 500kr/dag. 

§18  Övriga frågor 

 Kerstin: Kvitton som lämnas till Kerstin skall skrivas under 
med namn.  



 Utställningen - anmälningssystemet - Kerstin tyckte det 
var krångligt att plocka ihop anmälningsavgifterna. Eva L 
skall titta på om SKK:s system blir enklare för kassören 
att handskas med, samt undersöker vad deras system 
skulle kosta.  

 Jeanett: Utställningen. Vi hade ca 130 anmälningar. Total 
förtjänst ca 20.000kr. 

 Teddy: Vår Container behöver ett tak för att inte rosta 
upp. Teddy pratar med Husgruppen. 

§19  Mötet avslutas 

 Ordförande avslutade mötet. 

Vid protokollet  Ordförande Justerare 

Inger Hörnfeldt  Jeanett Gerdin Jessica Alenius 


