
SJÖBO BRUKSHUNDSKLUBB 

Protokoll fört vid styrelsemöte 

 

 

Datum  2015-01-12 

Plats Klubbstugan Anklam 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Jeanett hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Närvarande Jeanett Gerdin 

  Bengt Christensson 

  Maria Persson 

  Lars Fredriksson 

  Elisabeth Olsson 

  Jessica Alenius 

  Inger Hörnfeldt 

   

 Frånvarande Rolf Olsson 

  Johanna Johansson 

  Marie Jönsson 

 

 

§ 3   Val av justerare    

Elisabeth Olsson valdes att justera protokollet. 

 

§ 4   Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 5  Föregående mötesprotokoll 

Tidigare mötesprotokoll godkändes. 

 

§ 6  Barometern 

Ruby har meddelat att hon inte kommer och presenterar en ny ”resultaträkning” av 

Barometern då man inte är färdigdiskuterad i frågan. Den 14 januari kl 19.00 är ett nytt möte 

inbokat där alla intresserade är välkomna. Mötet har aviserats såväl på hemsidan som på face 

book.   

 

§ 7  Ekonomi 

Bengt informerade om det ekonomiska läget. Klubbens tillgångar är 128.106kr i kontanta 

tillgångar. 

 

§ 8  Styrelsebeslut tagna via mail/telefon 

Inga styrelsebeslut är tagna via mail eller telefon. 

 

§ 9  Inkomna skrivelser 

 - inköp av snöslunga, förfrågan från Thomas Undenius.  Styrelsen uppmanar Thomas att till 

nästa styrelsemöte inkomma med kostnadsförslag samt uppgifter om den snöslungans 

kapacitet som skulle vara lämplig för klubben.  



- information om att jakt bedrivs, inlämnad av Thomas Undenius. Jeanett har talat med 

jägarna som lovat sätta upp en skylt på parkeringen med information om när jakt bedrivs. 

- information om vem som äger rätt att träna på apellplan, inlämnad av Thomas 

Undenium. 

Beslut 

Att en skylt med texten ”Tillträde endast för medlemmar i Sjöbo Brukshundsklubb/Styrelsen” 

sätts upp väl synlig vid klubbstugan alt parkeringen. 

Att Maria beställer en skylt i aluminium med text enlig ovan till en kostnad av högst 1000kr. 

 

Uppbundna skällande hundar – klagomål inlämnat av Thomas Undenius. 

Styrelsen kommer att sammanställa ”trivselregler”, vilka kommer att sättas upp på 

klubbstugans anslagstavla. Jessica tar på sig uppgiften att leta reda på klubbens ”gamla” 

regler så att vi kan uppdatera dessa. 

Beslut  
Att bordlägga frågan till styrelsemötet den 2/2. 

 

Infoblad från Inki & Roland Sjösten – läggs till handlingarna 

Världsdag 13 juni 2015 från Sjöbo kommun – läggs till handlingarna 

Föreningsforumsmöte 20/1 – läggs till handlingarna 

Föreningsinformation frånTherese Nilsson, Sjöbo kommun- ej aktuellt i dagsläget, avvaktar 

ny styrelse då kan det bli aktuellt. 

Endagsseminarium ”förväntan och stress” Segra gymnasium, sätts upp på anslagstavlan i 

klubbstugan. 

 

§ 10 Årsmötet 

Styrelsen gick igenom verksamhetsplanen för 2015. 

Dagordning till årsmötet tas fram på styrelsemötet den 2/2. 

 

§ 11 Medlemsmöten 2015 

 

Medlemsmöte kommer att hållas den 11 maj, 9 nov och årsmöte den 22 februari 2016,  

Samtliga möten börjar 19.00. 

 

§ 12 Föreläsning 19/3 

Gunvor Jönsson, utbildningsgruppen, kommer att ansvara för kvällen med föreläsningen 

”hundens språk och signaler” den 19/3, föreläsare Jessica Alenius. 

 

§ 13 Annandagsträffen 

Träffen var mycket uppskattad. 

Solen sken och vi hade många besökare. En mycket trevlig tipsrunda! Vi sålde dessutom 600 

lotter. 

 

§ 14 Informationsblad 

Maria kontaktar Claes och ber honom lägga ut en förfrågan på hemsidan, om någon skulle 

kunna tänka sig ta sig an detta.  

 

§ 15 Övrigt 

Utbildning för våra instruktörer. 

Utbildningsgruppen önskar skicka instruktörer på endagsseminarium ”förväntan och stress” 

Segra gymnasium.  



Beslut 

Att klubben bidrar med halva kostnaden för var och en för seminarium ”förväntan och stress”, 

för max 5 personer. 

Att de instruktörer som deltar återger detta seminarium till resten av utbildningsgruppen.  

 

Larmlistan 

Hans-Åke och Margareta vill inte längre stå kvar på listan som ”larmansvarig”.  

Jeanett kommer att begära in larmlistan för en uppdatering. 

Beslut 
Att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte 

 

Hedersmedlem 

Valberedningen har lämnat in ett förslag gällande regler för utnämning av hedersmedlem. 

”Årsmötet beslutar om att utse medlem i klubben till hedersmedlem efter enhälligt förslag 

från styrelsen. Förslag till hedersmedlem ska lämnas till styrelsen för beredning senast den 20 

oktober. Hedersmedlemskap jämställs med ordinarie medlemskap. Klubben står för 

medlemsavgiften fr o m hedersmedlemmens eget betalda medlemskap löper ut.  

Person som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syfte kan komma i fråga för 

hedersmedlemskap. Härvid avses extra ordinära insatser under lång tid för klubben.” 

Beslut 

Att anta valberedningens förslag gällande regler för utnämning av hedersmedlem. 

 

Städdag 

Städdag bestäms till den 22 mars kl 10.00. Jessica kontaktar Claes för hemsidan. 

 

Utbildning MH 

Mentalgruppen har fått en förfrågan från en dansk klubb om ett MH den 12 april. 

De betalar för 8 starter och hyra för lektionssal. 

Besut 

Enligt förslag 

 

Tävlingskontot 

Jessica berättar att det inte går att kolla inbetalningarna. Bengt ska undersöka saken. 

Beslut 

Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte. 

 

Marie Jönsson  

Marie har i mail daterat 12 januari, till Gunvor Jönsson, låtit meddela att hon avsäger sig alla 

uppdrag/åtagande i klubben. 

 

§ 16  Mötet avslutas 

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet Mötesordförande Justerare 

 

 

 

Inger Hörnfeldt Jeanett Gerdin Elisabeth Olsson 



SJÖBO BRUKSHUNDSKLUBB 
Protokoll fört vid styrelsemöte !
Datum 2015-02-02 
Plats Klubbstugan Anklam !!!
§ 1 Mötets öppnande 
 Ordförande Jeanett hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. !
§ 2 Närvarande 
 Styrelse 
 Jeanett Gerdin 
 Bengt Christensson 
 Elisabeth Olsson 
 Rolf Olsson 
 Jessica Alenius 
 Lars Fredriksson 
 Inger Hörnfeldt 
 Grupper 
 Anneli Carlsson, rally 
 Marie Österberg, rally  
 Ruby Rydén, tävling 
 Gunvor Jönsson, utb 
 Lars-Erik Hörnfeldt, stug 
 Anmält förhinder 
 Maria Persson 

Claes von Gegerfeldt !
§ 3 Val av justerare 
 Elisabeth Olsson !
§ 4 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes. !
§ 5 Föregående mötesprotokoll 
 Föregående mötesprotokoll godkändes. !
§ 6 Barometern 

Ruby presenterade ett förslag till resultaträkning av Barometern som hon och 
hennes grupp arbetat fram. Se bilaga 1. 
Beslut 
enligt förslag !!

Claes
Maskinskriven text



§ 7 Snöslunga 
Thomas har på uppdrag av styrelsen utrett frågan och inkommit med förslag. Se 
bilaga 2.  
Beslut 
att ej inköpa snöslunga 
att Jessica undersöker möjligheten att få någon att ploga parkeringsplatsen, vid 
de tillfällen då det ej går att träna på apellplanen på grund av snö. 
att Teddy fram till dess, i mån av tid, plogar parkeringsplatsen. !

§ 8 Informationsskylt 
Styrelsen och grupperna kom gemensamt fram till följande förslag på text till 
skylten.   
”Tillträde till planen endast för SBK:s medlemmar. 
För kontinuerlig träning krävs medlemskap i Sjöbo brukshundsklubb.” 
Beslut  
enligt förslag !

§ 9 Grupperna !
 Frivillig   

Teddy  
Inget nytt. 

  
 Rallylydnad 
 Marie och Annelie 
 Har fått godkänt att ha en officiell tävling, den kommer att hållas den 10/5. 
 Rallycupen (inofficiell), möte den 11/2 med arrangörerna som förutom Sjöbobk  
 är Simrishamnbk, Ystadbk, Skurupbk och Svedalabk. !
 Tävling 
 Ruby 
 Tävlingarna är utlagda på hemsidan. Ruby kommer även att informera jägarna                
                      om tiderna. 

Ruby behöver folk som ställer upp vid tävlingarna och KM, Jeanett kommer att 
hjälpa till att söka efter frivilliga.  !
Utbildning 
Gunvor 
Gunvor har fått en förfrågan från en medlem Emelie Knast som vill utbilda sig 
till instruktör, om klubben kan bekosta en utbildning (grundmodul) som börjar 
25 februari till en kostnad av max 2000kr.  
Beslut 
att bevilja Emelie Knast instruktörsutbildning enligt ovan till en kostnad av max 
2000kr. 

                      
                      Gunvor försöker få tag på någon som kan dra igång agilitygruppen igen. 



                        
                      Gunvor efterfrågar vad som gäller för fortbildning för instruktörerna. Det finns  
                      ett beslut från 2012 02 23 § 8 bil 1. Bengt kommer att kolla upp med revisorerna  
                      om det fortfarande är giltigt.  !

Stug 
Lars-Erik 
Taket läcker i hallen. Hans-Åke har varit på taket och letat efter hål men inte 
funnit något. Om det finns en läcka måste den torka innan den kan lagas, så det 
får vänta. 
Carporten är så gott som färdigställd, det saknas vindskivor och annat smått, det 
kommer att åtgärdas till våren. 

 Några av bräderna på stugväggen är ruttna och måste bytas ut. !
 Mental 
 Jessica 
 Tre medlemmar har anmält sitt intresse att utbilda sig till figuranter den 28-29/3.  
 Jessica vill lyfta frågan om arvode till våra egna figuranter, då inte det känns rätt 

att endast betala ut ersättning till utomstående figuranter.                                
Med endast 3 aktiva + Claes som beskrivare, krävs det att vi tar in figuranter 
utifrån. Dessa 3 lägger ner mycket tid utöver den dagen det är MH. Jessica anser 
att vi ska kunna erbjuda arvode, speciellt eftersom Sbk förespråkar detta. Jessica 
befarar att vi annars riskerar att stå utan figuranter i framtiden, då de flesta andra 
klubbar  betalar arvode till samtliga funktionärer oavsett klubbtillhörighet. 

 Jessica kommer att komma in med ett underlag till nästa styrelsemöte. 
  
 Ekonomi 
 Bengt redogjorde för klubbens ekonomi som idag uppgår till 123.137.31kr.
 Bengt redogjorde även för budgeten som skall presenteras på årsmötet. 
  
§ 11 Styrelsebeslut tagna via mail/telefon !
 Hyra av klubbstugans lektionssal 
 Beslut 
 att hyra ut klubbstugans lektionssalen den 8/2 till Inger Hörnfeldt. !
 Inköp av kamprullar och tillbehör 
 Beslut 
 att bevilja Mentalgruppen köpa in 2 nya Mh-kamprullar á 107kr/st,  
 2 nya Mt-kamprullar á 170kr/st samt ca 10 st ringar till rullarna för MH á 8 kr/st. !
§ 12 Inkomna skrivelser 
 Påminnelse från SBK, man har ännu inte fått in klubbens verksamhetsstatistik.  
 Jeanett kommer att skicka in den i morgon. !!



§ 13 Trivselregler 
 Jessica har lämnat in ett förslag till ”trivselregler”. Inger kommer att skicka ut  
 den till styrelsen och grupperna för att tas upp som en punkt nästa styrelsemöte. !
§ 14 Årsmöte/dagordning 
 Verksamhetsberättelsen för 2014 och verksamhetsplanen för 2015 godkändes av  
 Styrelsen. 
 Styrelsen kommer att på årsmötet föreslå att medlemsavgiften höjs 2016 med  
 20kr och i mån av behov höja medlemsavgiften med ytterligare 10kr 2017. !
§ 15 Larmlista 
 Jeanett kommer att kontakta larmtjänst för att få ut listan på kontaktpersoner för  
 uppdatering. Frågan bordläggs. !
§ 16 Övriga frågor 
 Jessica har fått en förfrågan från Ystads bk som vill hålla sitt MH här på vår  

 klubb. Björn kommer att finnas med från oss och Mentalgruppen förordar 
begäran. 

 Beslut 
 Enligt förslag !
§ 17 Mötet avslutas 
 Ordföranden avslutade mötet och tackade alla för visat intresse. !!
Bilagor:  

1) Snöslunga, skrivelse från Thomas 
2) Barometern resultaträkning förslag från Ruby !!!

Vid protokollet Mötesordförande Justerare !!!
Inger Hörnfeldt Jeanett Gerdin Elisabeth Olsson !!!!!!!!!!



!  

!
!

Bilaga 1



Regler för Barometern	

gällande från 2015-01-01 

Resultat skall lämnas in senat 30 dagar efter tävling. 

Appell- och nybörjarklass.	

Där räknas 3 resultat/tävlande, sammanlagda poäng delas med antal starter (en, två eller tre) i 
klassen, högsta poäng ger pris. 

Lägre- till och med elitklass:	

Räknas 4 tävlingar, dock endast 3 resultat i varje klass förutom i elit där man får räkna 4. 

Koefficient-uträkning som innan, därefter divideras med 4 oavsett hur många resultat man lämnat 
in. 

Lydnadsklass II- elit:	

Räkna med 5 resultat, dock endast 3 resultat i varje klass förutom elit där man får räkna 5. 
Koefficient-uträkning som innan, därefter divideras med 5 oavsett hur många resultat som lämnats 
in. 

Priser	

Vandringspris delas ut till den högsta poängen i bruks respektive lydnad.  
Ett pris delas ut till bästa prestation i varje klass, dock med lägst uppflyttningspoäng utom i elit där 
det krävs cert-poäng. 
Flitpriser delas ut till alla (bruks, lydnad, rallylydnad och agility) som har lämnat in resultat efter 5 
tävlingar. Nästa steg blir 10 tävlingar. 

Rallylydnad:	

Resultat skall lämnas in senast 30 dagar efter tävling. 

I varje klass räknas de tre bästa resultaten. Vid årets slut kommer ett pris att delas ut i var klass 
som då blir årets nybörjare, årets fortsättningshund, årets avancerade hund och årets mästarklass 
hund. Vid lika resultat kommer pris att delas ut till samtliga. 

IPO	

IPO/BHP: De på tävling erhållna poängen divideras med koeff. för respektive klass. 

Bonuspoäng för erhållen titel, IPO/BHP 1-2-3 med lägst betyget B, ger följande bonuspoäng: 

IPO/BHP 1: ger 2 poäng, IPO/BHP 2: ger 4 poäng, IPO/BHP 3: ger 6 poäng. 

IPO/BHP maxpoäng 300 (avdelning A: 100, avdelning B: 100, avdelning C: 100). 

Om 2 hundar har lika maxpoäng är det högsta poäng i avdelning C (skyddet) som gäller. 

Om 2 hundar har samma maxpoäng +sam ma poäng i avdelning C, är det högsta poäng i 
avdelning A som gäller. 

Exempel: 
IPO/BHP1: 224/300 = 7,46 (endast 2 decimaler) betyget B ger då titel IPO/BHP 1 och hunden får 
2 bonuspoäng = 9,46 
Endast 5 resultat per år får tillgodoräknas hunden. 

  !!!
 

Claes
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Bilaga 2

Claes
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Sjöbo Brukshundsklubb
Protokoll från Årsmöte 2015-02-23

§ 1 Årsmötet öppnas.
§ 2 Röstlängden fastställdes.
§ 3 Claes von Gegerfelt valdes till ordförande att leda årsmötet.
§ 4 Styrelsen anmälde Inger Hörnfeldt som protokollförare under årsmötet
§ 5 Margareta Wertsberg och Lars-Erik Hörnfeldt valdes till justerare tillika rösträknare
§ 6 Inga inbjudna enligt § 7 moment 2 i stadgan.
§ 7 Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.
§ 8 Dagordningen fastställdes.
§ 9 a) Klubbens verksamhetsberättelse över föregående år lästes upp och godkändes.
           b) Ordförande Claes redovisade balans- och resultaträkning samt läste upp 

revisorernas berättelse.
§ 10 Balans- och resultaträkningen godkändes.
§ 11 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2014.
§ 12 Genomgång av klubbstyrelsens förslag avseende
           a) Verksamhetsplan och budget för 2015 lästes upp

b) medlemsavgift föreslås av klubbstyrelsen höjas med 20 kr år 2016, förslag från 
medlem på årsmötet att avgiften höjs med 70 kr. Röstning genomfördes ,resultat 
17 st röstade för en höjning med 70 kr, 20 st röstade för en höjning med 20 kr.
Beslut
att höja medlemsavgiften med 20 kr år 2016.
c) inga andra ärenden eller motioner som kan ge konsekvenser för verksamheten 
eller ekonomin fanns.

§ 13 Beslut i ärenden enligt punkt 12.
§ 14 Information kring planerade aktiviteter finns i verksamhetsplanen, informationen 

godkändes.
§ 15 Val av styrelse. 

Ordförande Jeanett Gerdin   omval 1 år
Vice ordförande Jessica Alenius   nyval 2 år
Sekreterare Inger Hörnfeldt   omval 1 år
Kassör Kerstin Nordbeck   nyval 2 år
Ledamot Elisabeth Olsson   1 år kvar
Ledamot Lars Fredriksson   nyval 2 år 
Ledamot Siw Andersson   fyllnadsval 1 år
Suppleant Birgitta Söderström   nyval 2 år
Suppleant Eva Signal   nyval 2 år
Suppleant Eva Lenneke   fyllnadsval 1 år

§ 16 Val av revisorer och revisorsuppleant. 
Revisor Susanne Thell   omval 1 år
Revisor Olof Eliasson   omval 1 år
Suppleant Geornette Lindström  omval 1 år



§ 17 Val av valberedning. 
Sammankallande Ingemo Svensson omval 1 år

Thorsten Eriksson omval 1 år
Thomas Undenius omval 1 år

§ 18 Årsmötet beslutade att justera punkterna i § 15,16 och 17 omedelbart.
§ 19 Margareta Wertsberg framförde klagomål gällande hopphindrens brädor som ligger 

spridda på planen. Brädorna blir förstörda av fukt och lera när de ligger på marken.
Brädorna ska sitta i hindren. Dessutom vill Margareta uppmana alla att plocka ur 
diskmaskinen när den har gått ren och även sätta ner den smutsiga disken i 
maskinen. 

§ 20 Årsmötet avslutades.

Vid protokollet Mötesordförande

Inger Hörnfeldt Claes von Gegerfelt

Justerare Justerare

Margareta Wertsberg Lars-Erik Hörnfeldt



Konstituerande styrelsemöte för Sjöbo Brukshundsklubb 
2015-02-23
Plats: Klubbstugan i Anklam

Närvarande
Ordförande Jeanett Gerdin
Vice ordförande Jessica Alenius
Sekreterare Inger Hörnfeldt
Kassör Kerstin Nordbeck
Ledamot Elisabeth Olsson
Ledamot Lars Fredriksson
Ledamot Siw Andersson
Suppleant Birgitta Söderström
Suppleant Eva Signal
Suppleant Eva Lenneke

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Jeanett Gerdin öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§ 2 Val av sekreterare
Inger Hörnfeldt valdes till sekreterare 

§ 3 Val av justerare
Elisabeth Olsson valdes till justerare

§ 4 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 5 Konstituerande
- val av ordförande om ordförande ej valts av årsmötet
Årsmötet valde Jeanett Gerdin till ordförande
- val av kassör
Årsmötet valde Kerstin Nordbeck till kassör
- val av övriga poster
Årsmötet valde övriga poster - se årsmötets protokoll

§ 6 Val av firmatecknare
Beslut
att välja ordförande Jeanett Gerdin och kassör Kerstin Nordbeck till firmatecknare var för 
sig



§ 7 Datum för styrelsemöten under 2015
Samtliga möten börjar 19.00
Plats: Klubbstugan i Anklam

9 Mars
13 april
4 maj
8 juni
10 augusti
7 september
5 oktober
2 november
7 december

Övriga ärenden
Studiefrämjandet erbjuder gratis utbildning, dels i Föreningskunskap där målgruppen är 
ledamöter i föreningsstyrelser som behöver få en grund att stå på, dels en utbildning som 
riktar sig till kassörer.
De från styrelsen som har möjlighet kommer att anmäla sig till ”Föreningskunskap” och 
Kerstin skall undersöka om hon har möjlighet att även gå ”kasssörutbildningen” .

Beslut tagna via telefon/mail
Beslut
att hedra minnet av bortgångna Sture Lindberg med en krans till hans begravning till en 
kostnad av ca 1500kr. Sture var hedersmedlem och en av de som grundade klubben.

Beslut
att avtacka avgående styrelsemedlemmar med en blombukett.

Beslut
att bevilja en av kursdeltagarna på klubbens valpkurs två privatlektioner för Elisabeth 
Mattsson i stället för att slutföra valpkursen. 

Ordförande Sekreterare Justerare

Jeanett Gerdin Inger Hörnfeldt Elisabeth Olsson



SJÖBO BRUKSHUNDSKLUBB
Protokoll fört vid styrelsemöte

Datum 2015-03-09
Plats Klubbstugan  i Anklam

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Jeanett hälsade alla välkomna

§ 2 Närvarande
Jeanett Gerdin
Jessica Alenius
Inger Hörnfeldt
Elisabeth Olsson
Lars Fredriksson
Siw Andersson
Birgitta Söderström
Eva Signal
Eva Lenneke
Anmält förhinder
Kerstin Nordbeck

§ 3 Val av justerare
Elisabeth valdes att justera protokollet

§ 4 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 5 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes

§ 6 Datum för gruppernas medverkan på styrelsemötena 
13 april
  8 juni
  7 september
  2 november 

§ 7 Ekonomi
Kerstin hade inte möjlighet att närvara.
Jeanett informerade om att vissa räkningar inte var betalda. Jeanett kommer 
att ta kontakt med Bengt för att reda ut detta. 
I övrigt har inga större förändringar skett vad det gäller ekonomin.



§ 8 Arvode till figuranter
Idag betalar vi arvode endast till ”inhyrda” figuranter, testledare, 
mentalbeskrivare och mentaldomare vid MH och MT.
Styrelsen är enig i att arvode skall även skall betalas ut till klubbens egna 
figuranter, testledare, mentalbeskrivare och mentaldomare vid MH o MT, 
enligt de av SBK fastställda arvode.
Beslut
att Sjöbo Brukshundsklubb även till klubbens egna 
figuranter, testledare, mentalbeskrivare och mentaldomare vid MH och 
MT, betalar enligt det av SBK fastställda arvode.

§ 9 Larmlista
Nya namn till larmlistan
Birgitta Söderström
Maria Persson
Eva Signal
Lars Fredriksson
Torsten Eriksson finns kvar från den gamla listan och det är osäkert om han 
vill stå kvar. Jeanett tar kontakt med Torsten och kollar av.

§ 10 Trivselregler
Jessica har kommit in med ett förslag till Trivselregler. Se bilaga 1.
Beslut
att anta Jessicas förslag till Trivselregler.

Jessica ansvarar för att Trivselreglerna presenteras på 
nästa medlemsmöte och sätts upp inne i klubbstugan samt på 
anslagstavlan ute på stugan, och att de läggs upp på hemsidan.

§ 11 Hjärt och Lungräddning
Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte.

§ 12 Svenska Djurapoteket
Jeanett undersöker möjligheten att ta hit dem.
Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte.

§ 13 Styrelsebeslut tagna via telefon/mail
En medlem i vår klubb tävlar med draghund. Hon vill gärna tävla för vår 
klubb men då vi inte är medlemmar  i Svenska Draghundsklubben går detta 
inte. Ett medlemskap kostar 500 kr första året för att därefter kosta 1.000 kr/
år.



Beslut
att Sjöbo Brukshundsklubb ansöker om medlemskap i Svenska 
Draghundsklubben.

§ 14 Uppföljning av tidigare fattade beslut
a) Informationsskylt
Maria Persson har uppdraget att se till att skylten blir tryckt. Elisabeth 
kommer att kontakta henne för att informera henne om texten som styrelsen 
antagit.
b) Tacksägelsefest
Festen som avser 2014 planeras till sommaren. Eva och Kerstin står för 
planeringen men vill gärna ha fler som hjälper till.

§ 15 Inkomna skrivelser
Inbjudan till möte med D-HUG 2015-03-25. Inbjudan har vidarebefordrats till 
Claes och utbildningsgruppen.

§ 16 Föryngring på klubben - hur kan vi aktivt verka för detta?
Frågan diskuterades. Styrelsen funderar vidare.

§ 17 Övriga frågor
Jeanett - Vem tar posten? Bengt har tidigare tagit den. 
Birgitta är villig att ta över. 
Beslut
att Birgitta Söderström ansvarar för att klubbens post hämtas.

Jeanett 
- Firmatecknare! Idag är det ordförande och kassör som är firmatecknare 
men i händelse av att Jeanett blir sjuk bör även vice ordförande vara 
firmatecknare.
Beslut
att utse vice ordförande Jessica Alenius till firmatecknare.

- Söndagsgruppen spår. Susanne Modig och Jörgen har tagit på sig att stå 
som ledare för gruppen.
- Distriktsrepresentant. Claes och Rolf representerar oss idag, men det 
behövs ytterligare en person. Frågan skall läggas ut på hemsidan. Jessica 
tar upp det med Claes.
- Städdag. Styrelsen har planerat städdagen. Inger pratar med köksgruppen.
  Teddy kommer att spika en dag då han tillsammans med några andra tar 

   itu med belysningen och trädkapning.



Inger
- Skotträning. Förfrågan från en av spårgrupperna om att utöka skotträning 
  ytterligare 2 dagar (förutom måndagar). Skotträningen ligger nere 
  vintermånaderna, men tävlingarna har redan börjat. Styrelsen anser att det 
  räcker med måndagar, men inser också att träningen behövs redan nu.
Beslut
att bevilja skotträning onsdagar dagtid fram till den 30 mars (då 
skotträningen åter kommer igång på måndagar) under förutsättning att man i 
gruppen utser en ansvarig som informerar styrelsen och polisen om en fast 
tid.
Den ansvarige ska också se till att den fasta tiden kommer upp på hemsidan.

Jessica
- Föreläsning. Jessica vill slå ett slag för 3 föreläsningar under rubriken ”Vet 
  du vad du har i kopplet.” 
  Begrip din hund och låt hunden begripa dig ”Sverre Sjölander” 17/3
  Hundutbildning -Teorier och trender. Men få sanningar! ”Åsa Ahlbom” 8/4
  Lydnadsträning är inte bara vad du tror ”Anders Hallgren” 6/5
  Samtliga i Vellinge. Läs mer på anslagstavlan!
- Skylt att sätta på klubbstugan med vår logga. Elisabeth forskar vidare.

Bilaga: Trivselregler

Vid protokollet Ordförande Justerare

Inger Hörnfeldt Jeanett Gerdin Elisabeth Olsson



SJÖBO BRUKSHUNDSKLUBB
Protokoll fört vid styrelsemöte

Datum 2015-04-13
Plats Klubbstugan  i Anklam

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Jeanett hälsade alla välkomna

§ 2 Närvarande
Jeanett Gerdin
Jessica Alenius
Inger Hörnfeldt
Elisabeth Olsson
Lars Fredriksson
Siw Andersson
Eva Signal
Eva Lenneke
Kerstin Nordbeck
Claes von Gegerfeldt
Ruby Rydén 
Gunvor Jönsson
Björn Olsson

Anmält förhinder
Lars-Erik Hörnfeldt
Birgitta Söderström
Ingrid Nord 
Annelie Carlsson
Marie Österberg

§ 3 Val av justerare
Elisabeth valdes att justera protokollet

§ 4 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes



§ 5 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes

§ 6 Ekonomi 
Kerstin redogjorde för ekonomin.  På klubbens konton finns idag 133.395 kr

§ 7 Gruppernas redovisning
Hus/Claes
- Carporten är så gott som färdig, det fattas stuprännor och vindskivor, 
de sätts upp så snart vädret tillåter.
- Taket är nu tjärat så det ska förhoppningsvis inte läcka in vatten i stugan.
- En av toaletterna ska byggas om och handikappanpassas, eventuellt skall  
dusch finnas i anslutning till detta utrymme. Claes presenterade olika 
förslag/lösningar och uppmanade alla att fundera vidare 
(minimimått för toaletten är 2,2m x 2,2m).
- Entrén skall byggas om och handikappanpassas. Till detta har vi inte fått 
några bidrag, men Gunvor erbjöd sig att söka pengar från olika fonder och 
Kerstin skulle ta reda på om vi kan få bidrag från banken.
- Skogning/ljus på plan. Teddy kommer att ta sig an detta så snart han kan.
IT/Claes
Claes har gjort en hel del uppdateringar, annars inget nytt. Claes framhöll att 
hemsidan kanske borde förnyas och han tar tacksamt emot förslag från alla 
och envar. Han tar också tacksamt emot fotografier.
Jeanett tog upp att Ingrid Nord inte längre vill stå som ansvarig för 
”skotträningen”. Claes kommer att ta bort hennes namn på hemsidan.
Skotträning
Siw och Kerstin tar på sig uppgiften att ansvara för pistolen vid 
skotträning på måndagarna. D v s att pistolen plockas ut, rengörs efter 
skjutning och låses in efter användandet. Önskvärt är att ännu en person tar 
ansvar för detta. Själva skjutandet får gruppen som deltar se till att alternera 
mellan sig. Kerstin tar upp detta med ”onsdagsgruppen” .
Tävling/Ruby
Ruby redogjorde för de tävlingar vi haft och skall ha. En ansökan
om Tävlingar och Prov för 2016 är inskickad.
Frivillig/Teddy
Årets DM är inställt. Vi har redan ansökt och fått  mark till detta och domare 
är vidtalade. Frågan är om vi kan använda marken och domarna till en 
annan tävling ex patrull? Teddy går vidare med denna fråga.
Vi kommer att ha regionstävling vart 4:e år.
Funktionskontroll tjänstehundar. Funktionskontrollernas effektivitet har 
diskuterats och kommer därför att ses över. Under denna tid kommer man 
inte att ha funktionskontroll.



Utbildning/Gunvor
Gunvor informerar oss om att vi i dagsläget endast har en instruktör som är 
villiga att hålla kurs, det är Jessica som kommer att hålla en valpkurs. Vi 
måste se till att åtminstone ha igång valp och allmänkurser. Gunvor föreslår 
att vi ser över om vi kan ha avtalsinstruktör/er, Se § 11.
Jessica erbjuder sig att ge våra instruktörer en kortare introduktion av Nose 
Work-arbetet. Tillsammans med Gunvor kommer hon att utforma 
upplägget.
Gunvor har inför styrelsemötet skickat ut en förfrågan via mail till styrelsen, 
gällande Elisabeth Mattsons önskan om att få gå en utbildning i specialsök.
Elisabeth önskade dels en rekommendation från styrelsen till att gå kursen 
dels en förfrågan om klubben helt eller delvis kunde bekosta kursen. 
Elisabeth har emellertid hoppat av kursen varför frågan ej längre är aktuell.
Mental/Björn
Björn redogjorde för de MH och MT vi haft och för de som planeras. MH den 
30/5 är inställt p g a ett missförstånd med jägarna. 
Siw och Taina är nyutbildade figuranter.
Mental har fått sig ett skåp med lås men behöver ett till. Siw har eventuellt ett 
skåp som de kan få. 
Material till tävlingar, MT och MH har hitintills legat i olåst utrymme och det 
har inte framgått vad som är avsett för specialarrangemang och vad man 
som medlem kan låna.
Beslut att material till tävling, MH och MT skall förvaras i låst utrymme.

§ 8 Hjärt och Lungräddning/Jessica
- människa. Jessica har haft kontakt med ett företag som tillhandahåller 
kurser men de är mycket dyra. Kerstin ska kolla med Röda Korset om de har 
billigare utbildningar. Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte.
- hund. Jessica har hittat ett företag som tillhandahåller detta. 
Frågan lämnas vidare till utbildningsgruppen, Jessica kontaktar Gunvor.

§ 9 Svenska Djurapoteket/Jeanett
Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte.

§ 10 Styrelsebeslut tagna via telefon/mail
Beslut att rekommendera Elisabeth Mattson till utbildningen Specialsök.
Beslut att hyra ut del av klubbstugan den 25 april till Inger Hörnfeldt till en 
kostnad av 500kr.

§ 11 Kurser - avtalsinstruktör/er/utbildning



Att kunna erbjuda kurser är en av klubbens basverksamheter, idag har vi 
endast en instruktör som erbjudit sig att hålla en kurs, vi måste hitta andra 
väga för att tillmötesgå efterfrågan. 
Många klubbar har valt att ha avtalsinstruktör/er och styrelsens uppfattning 
är att vi måste utreda om vi har möjlighet att anlita avtalsinstruktör/er.
Beslut att ge Gunvor i uppdrag att undersöka vad det skulle innebära för 
klubben och den enskilde instruktören, att anlita respektive ta uppdraget som 
avtalsinstruktör/er, både vad det gäller förutsättningar och det ekonomiska 
åtagandet.

§ 12 Inkomna skrivelser
- inkommen förfrågan från E.M. om klubben kan bekosta henne en utbildning 
i specialsök. Ej längre aktuellt se under utbildning.

§ 13 Övriga frågor
Uppställning av husvagn
När klubben står för lägerverksamhet är det av praktiska skäl lämpligt att den 
som är lägeransvarig även är den som tar beslut om husvagns uppställning. 
Beslut att vid lägerverksamhet tar lägeransvarig beslut om 
husvagns uppställning mot kostnad som anges i beslut av 2014-11-03 § 9.
Speglarna på plan
Speglarna håller på att rasa samman. Inger tar detta med 
husgruppen (Lasse).
Skylten 
Elisabeth håller kontakt med Maria.
Skott under tävling
PM från SBK
Jessica pratar med Susanne som är mer insatt i frågan.
Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte.
Presentkort som pris
Rally önskar dela ut presentkort som pris vid sina tävlingar.  
Presentkortet ska kunna ”lösas” in hos klubben som betalning vid tävling.  
Beslut att bifalla Rallygruppens förfrågan om att dela ut presentkort som pris 
vid Rallytävlingar.
Skrivskydd
Teddy tar upp frågan om att ”skrivarna” behöver skrivskydd vid tävlingar. Siw 
kollar upp med Akademibokhandeln om vi kan få rabatt.
Beslut att ge Teddy eller den han delegerar det till, i uppdrag att inköpa 4 st 
skrivskydd till klubben.

§ 14 Mötet avslutas



Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet Ordförande Justerare

Inger Hörnfeldt Jeanett Gerdin Elisabeth Olsson



 

 

SJÖBO BRUKSHUNDSKLUBB 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte 

  

Datum 2015-05-04 

 

Plats Klubbstugan i Anklam 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Jeanett hälsade alla välkomna 

 

§ 2 Närvarande 

Jeanett Gerdin 

Jessica Alenius 

Elisabeth Olsson 

Siw Andersson 

Eva Signal 

Eva Lenneke 

Birgitta Söderström 

Kerstin Nordbeck 

Anmält förhinder 

Lars Fredriksson 

Inger Hörnfeldt 

  

 

§ 3 Val av justerare 

 

 Jessica valdes att justera protokollet  

§ 4 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

 

§ 5 Föregående mötesprotokoll 

  

- Kerstin har ej informerat onsdagsgruppen om måndagarnas skott. 

- Kerstin vill ej vara ansvarig för skotten på måndagar. 

- Maria har kollat angående skylten och tagit fram ett pris/storlek. Vi önskar skylten större. 



 

 

Ska kolla upp nytt pris för det och även kolla med andra tryckerier, tex. Vollsjötryck. 

- Siw har kollat med Akademibokhandeln gällande skrivskydden. De har numera endast med 

klämmor. Jeanett meddelar Marie Ö detta och Marie Ö köper själv på annat ställe. 

 

§ 6 Ekonomi 

På klubbens konton finns idag ca 153 000 kr. 

 

§ 7 Hjärt- och Lungräddning 

Jessica har kollat flera ställen och priset ligger på ca 300-600 kr per person. 

Röda Korset släpper i senare i höst (finns ej datum angivet) gratiskurser för 

nästkommande år. 

Beslut: Att Jessica övervakar detta och ansöker om gratiskurs till nästa år. 

§ 8 Avtalsinstruktör 

Jessica informerar om SBK:s regler för att anlita avtalsinstruktör och för reglerna 

för att vara avtalsinstruktör. 

Jessica har pratat med Gunvor som skickar ut information till våra befintliga 

instruktörer för att se om det finns intresse att bli avtalsinstruktör. 

Utbildningsgruppen går vidare med detta och återkommer med förslag. 

Trots lite dyrare kurser blir de klubbar med avtalsinstruktörer i slutändan 

aktivare klubbar, med fler kurser och fler medlemmar. 

  

§ 9 Svenska Djurapoteket 

  

Trots upprepade försök att komma i kontakt med Svenska Djurapoteket för att boka eventuell 

föreläsning har de ej kunnat nås. 

Beslut: att vi lägger ner försöken att komma i kontakt med dem 

 

§ 10 Inkomna skrivelser 

- Thomas Undenius avsäger sig sina uppdrag i klubben, se bilaga. 

Mentalgruppen som lyft frågan med Thomas anser att man var överens vid diskussion med 

Thomas och känner sig kränkt av Thomas skrivelse.  

  Torsten Ericsson önskar att vi förlänger måndagarnas skotträning till mellan kl 18.00-19.00 

för att alla som vill träna platsliggning och budföring ska hinna med detta. Torsten erbjuder 

sig i så fall att ansvara för pistolen. 

Diskussion i styrelsen väkte frågorna; i Är inte 30 min fullt tillräckligt om man ser till att starta 

när det ska? Vad spelar det för roll om man kör en halv timme innan? Många har redan idag 

problem att hinna till kl 18.30, hur blir det då om det startar kl 18? Finns det ett behov? 

Beslut: Eva Lenneke kontaktar Torsten för att höra vad de tror om tiden. Eventuellt kan man 

kanske dela upp så tex. platsliggningen är kl 18 och budföringen 18.30 för att ej riskera att 

folk som inte hinner till kl 18 blir utan skott. 

Om skotträningen skall börja 18.00, avsäger sig Siw ansvaret för pistolhanteringen 

 - Inger von Gegerfelt/Köksgruppen önskar köpa ny grill. Två olika grillar visas som förslag. 

Beslut: Kerstin och Inger få bestämma vilken som är mest prisvärd till en summa av ca 2000 

kr. 



 

 

  

- Sanna Wendel vill låna en liten del av appelplanen/parkeringen för en exteriörbeskrivning 

den 26/4. 

Beslut: se § 11 

  

- Patrik Borgström vill hyra agilityplanen i juli. 

Beslut: Se § 11 

  

- Hans-Åke Roy önskar två stolpar som ligger på parkeringen i utbyte mot det klubben skulle 

betala honom för två kurser och hyra av lokal på Heidi-lägret. 

Beslut: Styrelsen beviljar Hans-Åke två stolpar i ersättning för hyra av lokal, el och kurs. 

  

§ 11 Styrelsebeslut tagna via mail/telefon 

- Sanna Wendel vill låna en liten del av appellplanen/parkeringen för en exteriörbeskrivning 

den 26/4. 

Beslut: Styrelsen godkänner detta 

  

- Patrik Borgström vill hyra agilityplanen i juli. 

Beslut: Styrelsen godkänner detta 

 

  

§ 12 Miljöbanan 

Vi behöver någon som kan ta över planeringen och vara drivande i frågan om att bygga 

miljöbanan. Elisabeth har vid ett flertal tillfällen efterlyst hjälp och intresse från folk men inte 

fått någon respons. Både Elisabeth och Jessica lägger för tillfället all sin tid på 

Mentalgruppen så det behövs någon annan som kan ta tag i miljöbanan. 

Beslut: Att efterlysa intresserade på hemsidan, på Facebooksidan och på medlemsmötet. 

Intresserade kan kontakta Elisabeth eller Jessica. 

 

§ 13 Valberedningen, utbildning 

Det finns en kvällskurs för valberedningen. 

Beslut: Jeanett kontaktar sammankallande Ingemo i valberedningen angående detta. 

  

I stadgarna står det att det ska finnas tre stycken i valberedningen och att dessa endast kan 

väljas på årsmöte. Hur gör vi nu när Thomas Undenius avsagt sig sin post? 

Beslut: Elisabeth kontaktar SBK för att ta reda på hur vi går vidare med detta. 

  

  

§ 14 Arbetsfördelning inom styrelsen 

 Ordföranden uppmanar samtliga styrelsemedlemmar att vara delaktiga och hjälpas åt. 

Ordförande och kassör ska göra en pärm med avtal och försäkringar. 

  

§ 15 PM skott/ SBK 

 Det har kommit ut PM från SBK Skåne om att de är önskvärt att klubbar som har risk för 

skott från tex skjutbana ska upplysa om detta så tävlande vet det innan de anmäler till 

tävling. 

Beslut: Frågan bordläggs och tas upp till diskussion med grupperna på nästa styrelsemöte. 



 

 

  

  

§ 16 Speglar 

 Lasse ha köpt in nya gångjärn till speglarna och ser till så de blir lagade. 

  

  

§ 17 Övriga frågor 

 -Lamporna.  

Jeanette kollar datum med Teddy när de kan fixas. 

  

- Skott skylt 

Mentalgruppen fixar vid sitt nästa gruppmöte. 

  

- Saker som bestäms på styrelsemöten 

Någon behöver ta ansvar för att ha kontakten med Claes angående saker som ska läggas 

upp/uppdateras på hemsidan. 

Beslut: Birgitta tar på sig detta 

  

- Tömning av brunnen någon gång mellan 4-11/5 

  

- Gällande Föreningsstöd 2014 

Vi har på styrelsemötet gemensamt fyllt i ett socialt bokslut som vi blivit uppmanade av Sjöbo 

kommun att skicka in. 

  

§ 18 Mötet avslutas 

Ordförande avslutade mötet. 

 

  

  

Vid protokollet Ordförande Justerare 

 

Elisabeth Olsson Jeanett Gerdin Jessica Alenius 

  



Protokoll fört vid Sjöbo Brukshundklubbs 
medlemsmöte 11 maj 2015. 
Plats: Klubbstugan Anklam            Närvarande: 14 medlemmar 

 

 1.  Ordförande Jeanett Gerdin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

 2.  Jeanett Gerdin valdes till ordförande för mötet. 

 

 3.  Jan Mårtensson valdes till sekreterare för mötet. 

 

 4.  Till justerare tillika rösträknare valdes Gunnel Olsson och Margareta Wertsberg. 

 

 5.  Utskick av kallelsen till mötet godkändes. 

 

 6.  Dagordningen godkändes. 

 

 7.  Information 

     - Kurser/aktiviteter.   Valpkurs på kvällstid startar 12 maj och ytterligare en valpkurs  

       startar den 28 maj. Den senare på dagtid. 

       Planeras för en Nosework kväll för instruktörer. 

       Det finns önskemål om en kurs i hjärt/lungräddning.  

     - Tävlingar.   Klubben fick strålande betyg för tävlingen i rallylydnad som arrangerades 

       under gårdagen den 10 maj. Extra glädjande med en positiv artikel i Ystad Allehanda. 

     - Toalett/dusch.   Fått beviljat ett bidrag från kommunen på 40000 kronor, varav 20000 

       är utbetalda. Bidraget är villkorat med att klubben satsar samma summa. Tyvärr kommer 

       inte detta att räcka eftersom de befintliga toaletterna är i väldigt dåligt skick.  

       Ny kontakt skall tas med kommunen om möjligheten för ytterligare bidrag. Innan dess tar  

       Torsten på sig att gå igenom vår tidigare ansökan. 

 



     - Ekonomi.   I kassörens frånvaro informerar Jessica Alenius om att klubben har 135 112 kronor 

       i kassan. Ingående i summan är de 20000 som vi fått från kommunen. 

     - Trivselregler.   Diskussion om huruvida löptikar är välkomna eller inte. Beslutades att ändra  

       formuleringen till: Löptikar är välkomna. Träning med löptik ser vi helst att du gör nere på  

       agilityplanen och att du använder vägen för att gå dit. Vi ser också helst att du undviker att 

       din tik går ner på plan under höglöp. 

       Lägga till i reglerna att plocka upp fimpar och snuspåsar.  

       Trivselreglerna anslås inne och på utsidan av klubbstugan samt på hemsidan. 

 

 8.  Skrivelser fanns det inga, varför punkten bordlades. 

 

 9.  Övriga frågor. 

       Vi måste ha en ansvarig till miljöbanan. Beslutades att lägga ut förfrågan på hemsidan. 

       För att underlätta när någon av strålkastarna går sönder föreslogs att inköpa en extra.  

       Då kan man byta och reparera den trasiga vid en senare tidpunkt. Beslutades att 

       inköpa en extra strålkastare. 

       Diskussion kring de dåliga resultaten vid våra spårtävlingar, med många underkända  

       ekipage och långa väntetider mm. Beslutades att se över rutiner inför och under spårtävlingar. 

 

10.  Tackade Jeanett för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

       Efter mötet välkomnade vi Åsa Brodd med två medhjälpare som höll ett trevligt och  

       intressant föredrag om Kraniosakral terapi. 

 

 

       Jan Mårtensson   Jeanett Gerdin 

       Sekreterare   Ordförande 

 

 

      Gunnel Olsson   Margareta Wertsberg 

      Justerare    Justerare 



  
Styrelsemöte 2015-06-08  
Plats Klubbstugan i Anklam  
  
§1 Mötet öppnas 
Vice Ordförande Jessica hälsade alla välkomna 
  
§2 Närvarande 
Jessica Alenius 
Elisabeth Olsson 
Siw Andersson 
Kerstin Nordbeck 
Eva Signal 
Eva Lenneke 
Lars Fredriksson 
  
Marie Österberg 
Ingrid Nord 
Claes von Gegerfelt 
Gunvor Jönsson 
Björn Olsson 
Ruby Rydén 
  
Anmält förhinder 
Jeanette Gerdin 
Inger Hörnfelt 
Birgitta Söderström 
  
§3 Val av justerare 
Siw valdes att justera protokollet 
  
§4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes 
  
§5 Rapport/Grupper 
  
Rally, Marie Ö: inget att rapportera 
Tjänstehund, Lars: Eventuellt en tjänstehundsutbildning till hösten. Tävlingen den 18 
oktober kommer göras om till en SBK Patrull tävling istället för DM Kval. 
Tävling, Ruby: Lydnadstävlingen vi hade gick bra. Det kommer vara en Elit brukstävling och 
en lydnadstävling i höst. 
Kök, Ingrid: Är färdiga för säsongen. Köket har inga inbokade dagar under sommaren, nästa 
är utställningen i augusti. 
Utställning, Eva L: Inte så många anmälningar än till utställningen. 
IT, Claes: Gällande hemsidan så håller han på att flytta sidor till en ny version. Upptäcks 
några fel meddela gärna detta. 
Stug, Claes: Ska prata med kommunen om vi kan få bidrag till ombyggnaden, samt kolla med 



Allmänna arvsfonden. 
Utbildning, Gunvor: Vi kommer ha en aktiveringsdag för handikappade barn och kommer 
pga detta söka bidrag till handikappsanpassning/ramp. Vi har haft en rallylydnadskurs som är 
färdig. Även en valpkurs har avslutats. Den 22/6 kommer Jessica hålla en föreläsning för alla 
instruktörer om Nosework. 
Mental, Björn: Höstens MH är den 9/8 och 20/9. Kommer även försöka planera in ett extra 
MH och ett extra MT under hösten. Mentalgruppen skulle vilja köpa in en trådlös hare.  
  
PM Skott 
Önskan som gått ut från distriktet angående att klubbar på något sätt ska göra tävlande 
uppmärksamma på om det föreligger risk för skott i anslutning till klubben togs upp till 
diskussion. Beslut togs om att det ska göras en generell inbjudan som går att ladda upp på 
SBK tävling där det informeras om att skott kan höras på vår klubb vid tävling p.g.a 
närliggande skjutbanor. Det ska även skrivas på hemsidan. 
  
Att göra listan 
Alla grupper ska kolla upp om listan som finns på hemsidan är aktuell, och ta bort gammalt 
och lägga till sådant som behöver göras. 
  
Lathund 
Alla grupper ska se över och göra en lathund om vad som görs under året och när sakerna 
görs. Lite som en "arbetsbeskrivning". Detta underlättar tex vid överlämnande till nya. 
  
Verksamhetsplan 
Börja redan nu inom grupperna att se över nästa år för att slippa sitta "sista kvällen". 
  
Stuglarmet 
Ingrid tog upp att folk inte får glömma att larma när man lämnar stugan. Man måste larma 
på med "A" för att larmet ska aktiveras. Info om detta till alla!! 
  
§6 Föregående mötesprotokoll 
- Elisabeth är i kontakt med Maria angående skylten som ska beställas. 
- Ny grill är inköpt. 
- Patrik Borgström kommer ej hyra agilitybanan i juli. 
- Oklart om valberedningen blivit informerade om kvällskursen som var aktuell för dem att 
gå. 
- Angående avhopp i valberedningen så har Elisabeth varit i kontakt med SBK och fått 
klartecken med  vad som gäller. Man kan ha enbart två stycken i valberedningen men det är 
såklart bättre med tre. Och nyval kan göras på ett medlemsmöte. Så på medlemsmötet i 
höst kommer vi utlysa val till valberedningen, vilket då ska stå med på dagordningen. 
- Kassör och ordförande har ännu inte hunnit sammanställa pärmen med avtal och 
försäkringar, men det kommer ske inom kort. 
- Lamporna på planen och parkeringen kommer Teddy fixa till midsommar. Armaturer är 
inköpta. 
  
 
 



§7 Inkomna skrivelser 
Inga skrivelser har inkommit 
  
§8 Ekonomi 
Kerstin redovisar att ekonomin ligger stabilt. Vi har ca 139 000 kr på klubbens konton. 
  
§9 Toalett/Ombyggnad 
Claes visade en ritning på hur det eventuellt är tänkt att bli efter renoveringen och berättade 
lite. 
Frågor som togs upp var bl.a om dörrarna till duscharna ska vara utåt? Om vi ska ha duschar 
överhuvudtaget? Eller om vi kanske bara ska ha en dusch? 
Rampen utvändigt diskuterades också. Kanske kan man ha skenor istället som man lägger ut 
vid behov, istället för att ha en stor ramp hela tiden? Någon klubb har tydligen skenor. 
  
§10 Avtalsinstruktör 
Sanna Wendel har anmält sitt intresse att bli avtalsinstruktör på klubben. 
Utbildningsgruppen vill skicka henne på utbildning. 
Beslut: Styrelsen godkänner detta. Jessica hjälper Gunvor att skicka in ansökan. 
  
§11 Skott måndagar 
Fortsatta diskussioner och funderingar med för och nackdelar med att ändra skottiden till 
mellan 18-19 på måndagar.  
Beslut: Styrelsen beslutar att vi provar ny tid mellan 18-19 på måndagar från den 15/6 fram 
till nästa styrelsemöte i augusti. En uppdelning med budföring kl 18.00 och platsliggning kl 
18.30 ska också ske för att även de som inte hinner komma kl 18 ska kunna deltaga vid skott. 
Skylt ska sättas upp om att skott pågår. 
Återkoppling från Torsten till styrelsen får ske innan ausgusti för att vi ska kunna 
utvärdera. Det beslutas även att Torsten ansvarar för pistolen dessa kvällar. Siw kontaktar 
Torsten och informerar. 
  
§12 Styrelsebeslut tagna via mail/telefon 
Inga beslut tagna via mail eller telefon. 
  
§13 Övriga frågor 
- Gräset på planen är numera många gånger väldigt högt. Klipps det mer sällan? 
Beslut: Jeanette pratar med Anders om han behöver hjälp med att klippa gräset.  
- Kerstin tog upp att det kommit in faktura från larmbolaget vid tillfällen när larmbolaget inte 
kunnat komma i kontakt med någon på larmlistan och då fått göra utryckning. Troligtvis var 
detta händelser i vintras och efter det har vi uppdaterat vår larmlista. Så förhoppningsvis ska 
detta inte behöva ske fler gånger. 
- Elisabeth önskar boka in lite olika helgläger under hösten/vintern/våren. Detta tas upp som 
en punkt för beslut på nästa styrelsemöte. 
  
§14 Mötet avslutas 
Vice ordförande avslutar mötet 
  
  



Vid protokollet Vice ordförande Justerare 
 
 
 
 
 
Elisabeth Olsson Jessica Alenius Siw Andersson 
 



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 



SJÖBO BRUKSHUNDKLUBB 

Protokoll fört vid styrelsemöte 

 

Datum 2015-09-07 

Plats Klubbstugan i Anklam 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande Jeanett hälsade alla välkomna 

§2 Närvarande 

Jeanett Gerdin 

Lars Fredriksson 

Elisabeth Olsson 

Siw Andersson 

Kerstin Nordbeck 

Eva Lenneke 

Eva Signal 

Ingrid Nord 

Claes von Gegerfelt 

Ruby Rydén 

Gunvor Jönsson 

Björn Olsson 

 

Anmält förhinder: 

Jessica Alenius 

Inger Hörnfelt 

Birgitta Söderström 

§3 Val av justerare 

Teddy valdes att justera protokollet 

§4 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes 

§5 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll godkändes 

§6 Rapport grupperna 

Tävling/Ruby: informerar lite om tävlingarna vi nyligen haft. På lydnadstävlingen den 3/10 

kommer en tjej som ska bli tävlingsledare att ta två av klasserna.  

Ruby berättar också att vi fått mycket tack och beröm för spårhjälpen på Bruks SM. De 

inblandade är inbjudna till en liten tillställning som tack för hjälpen.  



Tidigare år har Ruby hållit i KM i lydnad/bruks som brukar vara på hösten. Ruby har tidigare 

sagt att hon inte kommer hålla i det i år, utan någon annan får ta sig an det om det ska bli av. 

Så kan någon tänka sig att hålla i det, med stöd av Ruby, så vänligen kontakta Ruby så fort 

som möjligt.  

Frivillig/Teddy: Teddy har hört något om att det ska startas en bevakningskurs i höst. Men 

vet inte när eller var. 

IT/Claes: Claes ber grupperna titta igenom hemsidan för att se om det finns saker som ska 

ändras/tas bort. 

Hus/Claes: Claes informerar om att vi ska få hit en ställning för att fixa det sista på garaget 

och även taket på container. För att kunna köpa material till att laga taket på containern 

önskas det från stuggruppen 4000-5000 kr.  

Sammankallande för stuggruppen ska vara Sven-Ingvar.  

Beslut både om önskade pengar och om sammankallande tas upp under övrigt senare på 

styrelsemötet. 

Köket/Ingrid: Köksgruppen behöver fler folk!! Så om någon är intresserad så hör gärna av er! 

Speciellt nu under hösten behövs det hjälp! 

Ingrid informerar också att man märkt att det handlas lite av folk som besöker oss vid t.ex 

tävlingar. Många har med sig mackor och kaffe själv. Men det verkar överlag vara så på fler 

klubbar. 

Mental/Björn: Björn informerar om de MH/MT som är kvar under hösten. Även om nästa 

års kalender, där två MH fått flyttas pga annan tävling och pga att det krockade med jakten. 

Utbildning/Gunvor: Gunvor informerar att det startar en valpkurs och en allmänlydnadskurs 

nu i dagarna.  

Den 22/9 kommer det hållas en föreläsning för alla instruktörer.  

Det har kommit in förfrågan om att gå kurs på avbetalning. Detta tas upp för beslut under 

övrigt senare på styrelsemötet. 

§7 Inkomna skrivelser 

Åsa Brodd har inkommit med en skrivelse om att få ha ny föreläsning den 14/10. Denna 

föreläsning kommer vara öppen för alla och kosta 100 kr. 

Detta tas upp för beslut under övrigt senare på styrelsemötet. 

§8 Ekonomi 

Kerstin rapporterar att vi har ungefär 161 000 kr på banken. 

§9 Uthyrning 

Beslut togs i november 2014 om uthyrningsavgifter. Efter diskussion och utvärdering inom 

styrelsen har vi nu beslutat att det ska ändras lite i texten.  

Istället för företag så ska det nu stå Företag/Vinstdrivande syfte. 

 

 

 



Hyra av Sjöbo brukshundsklubbs stuga och planer  
 

Förutsättning för att hyra är att man är medlem i Sjöbo brukshundsklubb.  

All uthyrning av lektionssalar (tillgång till toaletter och kök ingår) och appellplaner sker i 

mån av plats och skall förankras hos styrelsen som fattar det slutliga beslutet om uthyrning.  

Vid större specialarrangemang kan andra priser förekomma, kontakta styrelsen för diskussion 

och prisuppgift.  

För bokning kontakta styrelsen.  
 
 

Hyra av Företag/Vinstdrivande syfte  Ideell förening/medlem  

Lektionssal - halv dag  500 kr  200 kr  

Lektionssal - hel dag  800 kr  300 kr  

Lektionssal + del av appellplan/dag  1000 kr  500 kr  

Lektionssal + del av appellplan/helg  2000 kr  1000 kr  

Enbart del av appellplan hel dag 800 kr  300 kr  

Enbart del av appellplan halv dag  500 kr  200 kr  

Uppställning av Husvagn/husbil/dygn  100 kr  50 kr  

 

 

Beslut tas av styrelsen på styrelsemöten, vilket innebär att styrelsen vill ha in en skrivelse på 

uthyrningen. Vid enstaka brådskande fall kan det tas beslut via telefon eller mail. 

§10 Skott måndagar/torsdagar 

Det har kommit in förfrågan om att flytta skotträningen från den öppna träningen på 

måndagar till torsdagar när många aktiva bruksfolk tränar. 

Beslut: Att sista måndagsskjutningen kommer vara den 21/9, eftersom det är månadstävling 

den 28/9 är det ingen skjutning då. Fr.o.m den 8/10 kommer det vara skotträning på 

torsdagar istället. Torsdagsgruppen ansvarar för detta. 

§11 Medlemsmöte 

Höstens medlemsmöte är den 9/11. Teddy och Elisabeth kollar upp om någon skulle kunna 

komma hit och hålla föreläsning. Eva L kollar upp med Emelie om de från draghundsgänget 

skulle kunna komma till vårens medlemsmöte. 

§12 Styrelsebeslut tagna via mail 

Schäferklubben i Stehag önskade hyra klubben och låna vår MH bana den 12/9 pga att de 

inte har tillgång till sin egen MH bana. Detta blev beviljat. Dock hade de få anmälda till MHt 

så de fick ställa in och behövde alltså inte hyra. 

§13 Styrelsebeslut tagna via telefon 

Inga beslut tagna via telefon 

§14 Övriga frågor 

*Det ska bokas en uppföljningsdag gällande utställningen. 

*Jeanett uppmanar styrelsen att tänka över om de vill sitta kvar nästa år. Hon kommer själv 

lämna sin ordförandepost. 



*Maria har fått info om skylten och beställt den. 

 

*Vid ett tillfälle när Kerstin hade kontakt med revisorn så hade frågan kommit hur vi betalt 

taggarna. Dessa är betalda när vi bytte låsen och sen betalar alla som vill ha en tag, en 

depositionsavgift på 100 kr. 

*Sammankallande i stuggruppen ska vara Sven-Ingvar Olsson. 

Beslut: Styrelsen beslutar att Sven-Ingvar Olsson blir sammankallande i stuggruppen. 

*Önskemål från stuggruppen om att material för ca 4000-5000 kr får köpas in för att laga 

taket på containern. 

Beslut: Styrelsen beslutar att stuggruppen får köpa material för ca 5000 kr för att laga 

containern. 

*Gällande förfrågan om att kunna avbetala kursavgift. 

Beslut: Styrelsen beslutar att man inte får gå kurs på avbetalning. Kursavgiften ska betalas 

innan kursen börjar. 

*Åsa Brodd vill hyra för föreläsning den 14/10 

Beslut: Styrelsen beslutar att Åsa Brodd får hyra klubben den 14/10. 

*Siw tar upp om att det är agilitytunnlar som försvunnit från klubben. Är det någon som 

lånat dem? 

§15 Mötet avslutas 

 

 

Vid protokollet Ordförande  Justerare 

 

 

 

Elisabeth Olsson Jeanett Gerdin Lars Fredriksson 

 

 

 



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 

 
 



SJÖBO BRUKSHUNDSKLUBB

Styrelsemöte
Datum 2015-11-02
Plats :  Klubbstugan Anklam

§1 Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet.

§2 Närvarande
Styrelsen
Ordförande Jeanett Gerdin
Vice ordförande Jessica Alenius
Sekreterare Inger Hörnfeldt
Ledamot Elisabeth Olsson
Ledamot Lars Fredriksson
Ledamot Siw Andersson
Suppleant Eva Signal
Suppleant Eva Lenneke

Grupperna
Frivillig Lars ”Teddy” Fredriksson
Mark Ruby Rydén
Mental Björn Olsson
Rallylydnad Marie Österberg och Annelie Carlsson
Tävling Ruby Rydén
Utbildning  Gunvor Jönsson

Anmält frånvaro
Info/IT Claes von Gegerfelt
Köket Ingrid Nord
Skydd Sanna Wendel
Kassör Kerstin Nordbeck
Suppleant Birgitta Söderström
Stug Sven-Ingvar Olsson

§3 Val av justerare
Att justera protokollet valdes Elisabeth Olsson

§4 Godkännande av dagordning
Godkändes

§5 Rapport/Grupper
Tjänstehund 
Teddy informerar: En tjänstehundsutbildning är i gång.
SBK-bevakning kommer till hösten 2016, vi söker mark.
Rallylydnad 
Marie och Annelie informerar: Vi har haft ett KM. Vi har lagt in en ansökan om att ha 
en tävling i maj 2016, men har ännu inte fått den beviljad.
Simrishamn bjuder in till träning i ridhus - kostnad mellan 20 - 30 kr/ 
träningstillfälle och ekipage. Vidare info kommer att läggas upp på FB och på 



hemsidan. Annelie kontaktar Claes om att lägga upp den på hemsidan. 
Vi deltog på Rallycupen som gick i september, där vi tog en tredje plats.

Utbildning
Gunvor informerar: Vi kommer att ha ett Instruktörsmöte den 16 november.
Jessica kommer att skicka listan, med vilka  avtalsinstruktörer det finns i Skåne, till 
Gunvor.

Tävling: Ruby informerar: Vi hade endast 10 tävlande i Elitspårs-tävlingen den 5 
september, men i Lydnadstävlingen den 23 oktober hade vi 31 tävlande. Vi fick 
ställa in patrulltävlingen eftersom endast 2 hade anmält sig till den.  I januari 
kommer vi att kalla till en tävlings-sekreterarutbildning.

Mental: Björn informerar: Vi har ett MH kvar i år den 28 nov. Vi kommer att köpa in 
2 batterier till haren och 3 nya kamoflage-nät.
Den 29/11, vid examinationen, kommer det att förekomma skott på klubben. 
Vi önskar ha våra ”grejer” i gaveldelen i den vänstra gamla ”agility containern”. 
Den 9 april 2016 kommer vi att ordna ett uppfödar-MT för Ann Olsson.

Information från styrelsen till grupperna
Städning
Städningen av klubblokalen fungerar dåligt!
Hur ska vi få ordning på detta?
Förslag från Jeanett, 
Jeanett sätter upp en skylt på dörren och lägger upp det på FB med exempelvis 
”Tack för att du städade innan du gick” och skickar även ut en blänkare till 
grupperna.

Studiefrämjandet
Inger: Vi skulle kunna utnyttja möjligheten till bidrag från studiefrämjandet långt mer 
än vad vi gör idag. I dag skickar vi in ansökningar från våra kurser och fasta spår 
och lydnadsgrupper, men vi kan få bidrag så fort vi har regelbundna samman-
komster = studiecirklar. 
Förutsättning
1) att man är minst 3 personer vid varje tillfälle.
2) att man är närvarande minst en av de tre första tillfällena samt minst tre gånger.
3) att ledaren är med vid varje tillfälle, annars får man ha en vikarierande ledare, 
som då måste vara på plats istället för den ordinarie ledaren. 
4) att man för en närvaro-lista, som skrivs under av såväl ledaren som den 
vikarierande ledare. 
5) att närvarolistan skickas in så snart ”studiecirkeln” avslutas.
Obs! närvarolistan som skickas in ska vara i original!

Man kan kontakta Sanna Grewell på studiefrämjandet 
(sanna.grewell@studieframjandet.se) och be henne skicka 
startlistor som man fyller i med deltagarnas namn, personnr etc, när hon fått 
dessa så skickar hon er närvarolistor.

Avboka inställda aktiviteter
Informera Claes så snart någon aktivitet ställs in så att han kan ta bort det från 
hemsidan.

mailto:sanna.grewell@studieframjandet.se


Mögel/Hall
Det regnar in i hallen och det luktar mögel.

§6 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§7 Inkomna skrivelser
Mail från medlem som önskar en agility-grupp och tillgång till hindren. Jessica 
kommer att kontakta hen.

Från Claes: Den 30 jan 2016 planerar Distriktets Mentalgrupp en 
Testledar-träff. Claes undrar om de får låna testmaterial och klubblokal. 
Eftersom det är en heldag skulle man gärna vilja ha morgonfika och lunch.

Beslut
att godkänna utlåning av testmaterial till Distriktets Mentalgrupps Testledar-träff den 
30 jan under förutsättning att materialet återlämnas i samma skick som vid 
utlåningen och att Claes ansvarar för detta.
att godkänna utlåning av klubbstugan under förutsättning att den städas efter 
användning.

Vad det gäller morgonfika och lunch får detta tas av Claes med köksgruppen.

- Påminnelse ”Anläggnings- och lokalstöd”
Är inskickat av Torsten.

-Studiefrämjandet ”Föreningens ekonomi” distansutbildning.
Är utskickat till Kerstin.

- Förfrågan från medlem ”lydnadskurs”?
Är vidarebefordrad till Gunvor.

- SBK - blankett ”Ansökan om officiell utställning”
Eva Lenneke tar det med Ruby.

- Johan Gullberg, Utbildningserbjudande specialsök.
Materialet överlämnas till Gunvor av Jessica.

 ”Verksamhetsberättelse för 2015 och verksamhetsplan o budget för 
2016. Claes har sammanställt och skickat in dessa för Info/IT-gruppen.

§8 Ekonomi
Jeanett informerade om det ekonomiska läget. Vi har idag 200.341kr.

§9 Väg
Teddy: Vägen behöver göras vid nu innan vintern, och även till våren.
Beslut
att bevilja kostnad till vägmaterial med 5.500kr inkl moms.

§10 Styrelsebeslut tagna via mail
Inga



§11 Styrelsebeslut tagna via telefon
Inga

§12 Övriga frågor
Kostnadsförslag på ett anmälningsprogram
Eva Lenneke har inhämtat kostnadsförslag från Sydskånska Kennelklubben för 
anmälningsprogram gällande utställningar. Eva kommer att lämna över förslaget till 
utställningsgruppen för diskussion. 
”Att göra lista”
Cleas har lämnat in ”att göra lista” för översyn. Styrelsen har uppdaterat listan. Eva 
överlämnar den  till Claes.

§13 Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet Ordförande Justerare

Inger Hörnfeldt Jeanett Gerdin Elisabeth Olsson 

   



Sjöbo Brukshundklubb 
Protokoll fört vid medlemsmöte  
2015-11-09 
 

§1 Mötet öppnas 
Klubbens ordförande Jeanett Gerdin öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 
§2 Val av ordförande att leda medlemsmötet 
Jeanett Gerdin väljs att leda mötet. 
 
§3 Val av mötessekreterare 
Elisabeth Olsson väljs att vara sekreterare under mötet. 
 
§4 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare 
Torsten Ericsson och Margareta Wertsberg väljs till justerare. 
 
§5 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
Kallelsen till mötet godkänns. 
 
§6 Fastställande av dagordning 
Utskickad dagordning godkänns. 
 
§7 Information från styrelsen 
 
-Ekonomi: Vi har idag ca 200 000 kr på kontot vilket är en väldigt bra summa. Stor eloge till 
alla som bidrar till att klubben får in pengar! 

-Ombyggnaden: Angående den planerade ombyggnaden av hall, toaletter och även ingången 
med en handikappramp så jobbas det för fullt med att söka bidrag. Det kommer handla om 
en kostnad på minst 150 000 kr att genomföra ombyggnaden av klubbstugan. Torsten har 
tagit på sig att hålla i och ansvara för sökandet av bidrag och han tar tacksamt emot förslag 
och tips på var vi kan söka bidrag. Detta kan skickas till ordförande som vidarebefordrar till 
Torsten. 
Vårt arrendekontrakt på marken löper med ett år i taget vilket tyvärr gör att många fonder 
faller bort pga. att de kräver att man har längre kontrakt. Dock styr vi inte över detta utan 
det är kommunen/skogsvårdsstyrelsen som bestämt det.  
Jeanett informerar om fuktskadan som grundar sig i den delen där det varit en 
"utomhustoalett" och i taket. Vi har fått ett bidrag från kommunen på 20 000 kr till 
ombyggnad som måste utnyttjas innan årets slut och detta kommer bl.a. gå till att åtgärda 
taket.  
 
§8 Fyllnadsval till valberedningen 
Britt Bech föreslås. 
Beslut: Britt Bech väljs in i valberedningen till nästa årsmöte. 
 
§9 Skrivelser 
Det finns inga inkomna skrivelser. 



 
§10 Övrigt 
 
-Margareta/Köket önskar en ny diskmaskin eftersom den som finns börjar bli gammal och 
inte fungerar som den ska. Detta läggs som en punkt på nästa styrelsemöte för beslut. I 
väntan på ny diskmaskin uppmanas alla att skölja av sin disk innan den sätts in i maskinen. 
Ibland står disken några dagar innan maskinen körs och det blir lättare rent om det är 
avsköljt innan. 
 
-Kerstin/Kassör informerar om ny rutin när man handlat något. En blankett ska fyllas i och 
kvittot häftas sen fast på blanketten. Kopior kommer läggas på kontoret så berörda kan ta 
där. 
 
§11 Mötet asvlutas 
Jeanett förklarar mötet avslutat. 

Efter mötet välkomnade vi Lina Flood-Sahlström från Stumpytails Hundhälsa som höll 
föreläsning om hundfysioterapeutens arbete bl.a om artros och hundmassage. 

 

 

 

Vid protokollet   Ordförande 

 

 

 

Elisabeth Olsson   Jeanett Gerdin 

 

 

Justerare    Justerare 

 

 

 

Torsten Ericsson   Margareta Wertsberg 

 

 



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 

 

 




