
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 !!
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§ 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 !!!!!!!!!!
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!

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. 

  !!!
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