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Medlemsmöte Sjöbo Brukshundklubb 2017-11-20 

Plats: Sjöbo Brukshundklubb, Anklam 
 

1. Fastställande av röstlängden 

Ja. 

2. Val av mötesordförande 

Jessica Alenius väljs. 

3. Lokalklubbstyrelsens anmälan om protokollförare 

Elisabeth Olsson väljs. 

4. Val av två justerare tillika rösträknare 

Torsten Eriksson och Sara Eronn väljs att justera protokollet. 

5. Beslut om närvaro-och yttranderätt förutom av personer §7 moment 2. 

Bara medlemmar närvarande, 28 st. 

6. Fråga om medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst 

Ja det har det. 

7. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkännes. 

8. Inkomna skrivelser 

-Bodil Gustavsson har skickat in lite frågor som rör våra träningsgrupper. 

Har vi någon ekonomisk vinning på de närvarolistor som fylls i? Ja det har vi både i 

form av bidrag och genom att vi kan få hjälp av Studiefrämjandet med att finansiera 

olika kurser. 

Tidigare skulle man ha en viss utbildning för att få hålla i en träningsgrupp, gäller det 

fortfarande? Vad vi vet så ska man fortfarande ha ett ”träningskort” utfärdat av 

Länsstyrelsen eller vara certifierad instruktör för att få lov att hålla i en träningsgrupp 

när man ska vara i skog och mark. 

9. Övrigt 

-Vi har nu ett bra samarbete med jaktlaget och vi önskar att det fortsätter så 

eftersom vi är väldigt beroende av dem. Det är relativt få dagar per år som det är jakt 

runt klubben. Dessa datum står på hemsidan och jägarna brukar dessutom sätta upp 

skyltar när de är där. Var vänliga respektera detta och ge er inte ut med lösa hundar i 

skogen om det är jakt. Bortsett från att det kan vara direkt livsfarligt både för er och 

er hund så är det väldigt tråkigt om vi förstör för jägarna.  

-Glöm inte att kontrollera så alla fönster och dörrar är stängda/låsta när ni går ifrån 

klubbstugan. Även kassaskåpet måste stängas och låsas om man varit i det! Det har 
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vid flera tillfällen under hösten hänt att det stått olåst! 

-Jessica informerar om att larmet återigen strulat väldigt mycket på sista tiden med 

många fellarm. Så än en gång står det på agendan att se över om vi ska byta larmet 

eller ej. Styrelsen jobbar med detta. 

-Hans-Åke tar upp att alla måste hjälpas åt att komma ihåg att släcka lamporna på 

planen när man går hem. De drar massor av ström! Det har diskuterats innan i 

styrelsen hur vi ska komma till rätta med problemet att lamporna står tända när 

ingen tränar. Diskussion om detta förs. Förslag som yttras är bl.a. om man kan ändra 

timern till kortare intervall så man i så fall får gå och tända en extra gång istället om 

man tränar länge. Om man skulle kunna bygga in knapparna i en låda med kodlås 

som enbart medlemmarna får (för att bli av med problemet att icke-medlemmar bara 

kommer hit för att rasta sina hundar på en upplyst plan). Om man kunde ändra 

timern så den bara går att tända mellan vissa tider (t.ex bara fram till kl.23). Att flytta 

in timrarna inomhus så endast de som har tillgång till klubbstugan (våra medlemmar 

som har möjlighet att få en tag) kan tända? 

Beslut: att låta styrelsen diskutera detta och sedan ta beslut om detta. 

-Jan informerar om ”Projekt Vaksam”. Ett projekt som Polisen startat tillsammans 

med hundklubbar och bilskolor. Om det sker ett inbrott i en bostad så sätter Polisen 

upp en skylt i det området för att uppmärksamma folk att hålla ögonen öppna. 

Statistiskt sett så är det nämligen väldigt stor risk att det sker nya inbrott i samma 

område. De kontaktar även de hundklubbar och bilskolor som valt att delta i 

projektet. Så vi kan röra oss mer i det området, tex kanske genom att vi drar ihop 

någon gemensam hundpromenad där. Jan har reflexvästar som vi då kan ha på oss. 

Tanken är enbart att vi ska hålla ögonen öppna. Vi ska INTE agera om vi ser något 

misstänkt, på annat sätt än att ta upp telefonen och ringa. Utan precis som om man 

stöter på något misstänkt vid andra tillfällen så ringer man polisen! Är det ett 

pågående brott ringer man 112. Är det något som ser skumt ut, en bil som cirkulerar 

mycket på samma plats eller liknande då ringer man 11414 för att tipsa. 

De som är intresserade av att ”vara med” i projektet kan ladda ner appen där man 

sen kan ansluta sig till gruppen Sjöbo Brukshundklubb. Appen heter Coyards. Vill man 

gå in och läsa om det så går man in på www.coyards.se 

-Bodil önskar än en gång att klubben köper in en projektor. Kanske kan man få bidrag 

från Studiefrämjandet till detta? Jan kontaktar Studiefrämjandet och kollar detta. 

-Lilla toaletten behöver renoveras. Vi har för någon vecka sen lagt ut på FB att vi 

söker folk till att hjälpa till med detta men utan någon respons. Vi behöver hjälp av 

våra medlemmar med detta!! Kanske känner just du någon som kan hjälpa till? 

-Teddy tycker att vi ska vara lite försiktiga med hur mycket vi säger och vad vi har för 

åsikter om Försvarsmakten. De bidrar till stor del av SBKs budget och om vi i 

framtiden ska lyckas få tillbaka våra träningsmarker så bör vi hålla oss på god fot med 

dem. 

Det blir stor diskussion om detta bland en del närvarande. 

http://www.coyards.se/
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-Frågorna om hur många medlemmar vi har, varför vi inte har fler medlemmar än vi 

har och om det finns ”utrymme” för fler nya medlemmar ställs. Detta diskuteras. Vi 

har brist på instruktörer vilket gör det svårt att dra in nya medlemmar genom kurser. 

Det finns många privata aktörer numera vilket gör att det är svårt att komma upp i de 

medlemsantalen som fanns förr. Kan man göra mer reklam/få ut information om 

klubben? Ja det kan man säkert men precis som med allt annat är det då någon som 

ska göra detta. Att ha en medlemstidning hade också varit trevligt, men även med 

detta så är det någon som måste hålla i det. Medlemsgruppen som startade förra 

året är till för att få ut information till nya medlemmar så vi fångar upp dem. 

 

10. Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse. 

 

 

 

Ordförande Jessica Alenius  Sekreterare Elisabeth Olsson 

 

 

 

Justerare Torsten Eriksson  Justerare Sara Eronn 


