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Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2017-01-09 
 

1. Mötet öppnas 
Ordförande hälsar alla välkomna 

2. Närvarande 
Ordförande Jessica Alenius 
Vice ordförande Margareta Wertsberg 
Kassör Kerstin Nordbeck 
Sekreterare Elisabeth Olsson 
Ledamot Lena Mårtensson 
Ledamot Lars Fredriksson 
Ledamot Tommy Beck  
Suppleant Eva Signal  
Suppleant Eva Lenneke 
 
Grupper 
Björn Olsson 
Ingrid Nordh 
Inger von Gegerfelt 
Ruby Rydén 
Claes von Gegerfelt 
Sven-Ingvar Olsson 
Torsten Ericsson 
Emelie Nordfelt 
Max Kristiansson 
Ann-Louise Jönsson 
Marie Österberg 
Anneli Carlsson 
Jessica Olofsson 
 
Meddelat frånvaro: 
Gunvor Jönsson 
 

3. Val av justerare 
Lena Mårtensson väljs att justera protokollet. 
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4. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkännes. 
 

5. Genomgång av gruppernas budget 
Alla gruppers inlämnade budgetar gås igenom. 
 

6. Grupperna 
Björn/mental:  
-Det har fälts väldigt mycket träd i skogen vilket troligtvis innebär att våra banor 
behöva byggas om. Framför allt MT banan. En bana som byggs om/ändras måste 
godkännas innan den får användas, så det finns risk att vårt första MT är i farozonen 
att inte kunna genomföras. 
 
Eva L/Ruby/Margareta/Utställning: 
-Det pratas lite om vem som ska vara sammankallande i gruppen, eftersom det 
egentligen inte funnits någon förra året. Lollo funderar på det fram tills de har möte i 
gruppen. 
 
Ruby/Tävling:  
-Det är beställt ett nytt hopphinder enligt de nya reglerna och även ett antal nya 
regelböcker är beställda. 
-Vi, liksom många andra klubbar, har problem med att vi inte har tävlingsledare. En 
glad överraskning var att Jessica Olofsson snart är färdig. 
-De frågorna som togs upp på förra styrelsemötet, som varje klubb nu måste ta 
beslut om diskuterades.  
Beslut: *Som tävlingsområde räknas appellplan. *Löptikar får ej deltaga på tävling 
 
Claes/IT: 
-Bredbandet från Telia är på gång. Just nu har vi inget bredband men Claes kommer 
meddela när det kommit igång. Den fasta telefonen är nu borttagen. 
 
Ingrid/Kök:  
-Eva Signal kommer ta över som sammankallande i köksgruppen efter årsmötet. 
Jessica och Eva kommer träffas för att hitta en bra lösning över kökets inrapportering 
av siffror och för att göra en budget. 
 
Torsten/Läger: 
-Lägergruppen ska snart ha möte och planera årets sommarläger. 
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Torsten/Valberedning: 
-Det är nästan klart med förslag på alla styrelseposter inför årsmötet. 
 
Sven-Ingvar/Claes/Stug: 
-Bygget tar det lite lugnt just nu. De inväntar golvläggare och även att det ska komma 
in lite pengar.  
-Ny ytterdörr är införskaffad och när den ska bytas måste det samordnas med 
larmfirman.  
 
Lollo/Agility: 
-Lollo kommer gå instruktörsutbildning under våren. 
 
Marie/Rally: 
-Rallygruppen undrar om det finns något beslut på vad ett KM ska kosta. Beslut om 
detta tas upp senare i protokollet. 
 
Emelie/Drag: 
-Den första linlöpningsträningen med hund var i lördags. Det kom 14 stycken 
deltagare vilket var roligt. Ytterligare två lördagar är inplanerade. 
-Intresset för en Grönt kort kurs är stort. Emelie håller på att planera hur den ska 
läggas upp och vem som ska hålla kursen. 
 
Teddy/Frivillig: 
-Har inget att rapportera. 
 
Jessica/medlems-aktivitets: 
-Promenaderna inne i Sjöbo är nu igång igen, varannan vecka. Det kommer planeras 
för promenader någon gång även utanför Sjöbo. 
-Gruppen visar fram förslag på aktiviteter under våren. Beslut om detta tas upp 
senare i protokollet. 
 

7. Hantering/förvaring av viktiga papper 
Jessica visar brevlådan som är införskaffad och var den kommer sitta när den är 
uppsatt. Här i ska alla papper med personuppgifter/bankuppgifter läggas, tex 
arvodeslappar. De får inte lov att ligga öppet inne på kontoret. Även annat till 
styrelsen kan man lägga här i. 
  

8. Föregående mötesprotokoll 
- Bilagan i förra protokollet missades. Detta åtgärdas direkt med att lägga till den i 
protokollet på hemsidan och i protokollpärmen. 
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-Besluten gällande lydnadstävlingar är nu taget under grupperna tidigare i detta 
protokoll. 
 

9. Ekonomi 
Vi har på: 
Sparbanken Skåne 140 667,61 kr 
Sparbanken Skåne 29 723,50 kr 
Plusgirot 40 433,53 kr 
Kontantkassan 650 kr 
 

10. Inkomna skrivelser 
-Det är distriktsårsmöte den 11/3. Claes och Teddy går. 
-SBKs rekryteringsbroschyr finns på nätet, men kommer även delas ut till klubbarna i 
pappersform. Claes lägger upp länk på hemsidan. 
-Lollo har lämnat in ett förslag på agilitybarometer. Se bilaga 1. 
Beslut: Styrelsen tycker den ser bra ut och godkänner den. 
-Aktivitetsgruppens förslag på aktiviteter under våren är 
*27/2 18.30 Medlemsträff 
*26/3 10.00 Valpagility 
*25/4 18.30 Ringträning 
*13/5 10.00 Viltspår 
Beslut: Styrelsen tycker detta är trevliga aktiviteter och beslutar om att det ska 
kosta 20 kr för medlem i Sjöbo Bk och 50 kr för icke medlem. Är det något 
”tillbehör” som ingår i kursen tex klicker eller liknande så kan den kostnaden 
tillkomma. Som icke medlem kan man vara med och prova på max tre gånger, sen 
måste man bli medlem. 
-Rally gruppen önskar att KM avgiften ska vara 60 kr. 
Beslut: Styrelsen beslutar att det ska kosta 60 kr. 
 

11. Städdag 
Vi beslutar att vårens städdag ska vara den 2/4 kl 10.00. 
 

12. Uppdatera larmlistan 
Vi flyttar denna punkt till nästa gång. 
 

13. Sponsorer/Reklam 
Tommy håller på att sätta sig in i APN, systemet där man söker bidrag via nätet. 
Han ska även försöka ta tag i att leta lite sponsorer till klubben. 
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En sak som alla som handlar något till klubben kan tänka på är att man kan ofta kan 
”förhandla” lite med företaget i fråga för att få rabatt på det man handlar, eftersom 
det är till en ideell förening. 
 

14. Styrelsebeslut tagna sedan föregående möte 
Inga beslut tagna. 
 

15. Övrigt 
- Margareta tar upp om vi hört något om kontroll och borttagande av träden längs 
vägen upp till klubben. En del som ser risiga ut och något som även trillat. Det är även 
en björk precis utanför klubbstugan som riskerar att trilla om det blåser från fel håll. 
Jessica tar kontakt igen. 
 

16. Mötet avslutas 
Ordförande tackar för visat intresse 
 

 

 

 

Ordförande Jessica Alenius  Sekreterare Elisabeth Olsson 

 

 
 

Justerare Lena Mårtensson 



BAROMETERN 

Reviderad: 2016-07-01 

 

 

 

Barometern är en inofficiell tävling för klubbens egna medlemmar och har 
som mål att öka deltagande på officiella tävlingar, då det är där man samlar 
poäng till just Barometern. De ekipage som vid årets slut har högsta poäng 
vinner årets Barometertävling.  Nedanstående regler gäller för deltagande till 
Barometern. 

 

• Rätt att tävla om poäng till agilitybarometern har varje medlem i Sjöbo 
Brukshundklubb som representerar Sjöbo Brukshundklubb vid officiell 
tävling.  

• Tävlingsperioden för varje år pågår mellan 1 januari och 31 december. 

• Poäng erhålls endast från resultat av officiella tävlingar anordnade av 
SBK (Svenska Brukshundklubben), SKK (Svenska Kennelklubben) eller 
SHU (Sveriges Hundungdom). 

• Agilitybarometern delas upp i två olika barometertävlingar; 
Agilitybarometern för agilityklass och Hoppbarometern för hoppklass. 
Ingen indelning på storleksklass görs.  

• Tävlingsresultatet ska vara inskickat till barometeransvarig senast 30 
dagar efter tävlingsdagen för att tillgodoräknas.  

• 10 resultat får tillgodoräknas under året men skulle ett senare resultat 
vara bättre än något av de 10 redan inlämnade resultaten byts det 
lägsta resultatet med det nya.  

• Pris delas ut till de som placerat sig 1-3 i agilitybarometrarna och 
utdelning sker i samband med Sjöbo Brukshundklubbs årsmöte. 

• Om resultat skulle vara lika mellan deltagare vinner den som haft flest 
felfria resultat. 
 

 

Det är barometeransvarig som ansvarar för uträkningen av poängen så 
lämna gärna in samtliga tävlingsresultat, så slipper du själv hålla koll på när 
det är dags att skicka in ett resultat. Poäng till agilitybarometern och 
hoppbarometern räknas enligt följande.  



 

 

 

 

 

 

PLACERING POÄNG 
1:a 30 
2:a 20 
3:a 10 
4:a 7 
5:a 6 
6:a 5 
7:a 4 
8:a 3 
9:a 2 
10:a 1 
Diskning 0,5 

EXTRA POÄNG 
FELFRITT 10 
PINNE/CERT 20 
DIPLOM/CHAMPION 30 
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Sjöbo Brukshundklubb, Anklam 

Protokoll från 
Årsmöte 20 februari 2017 

 

1. Årsmötet öppnas av ordförande Jessica Alenius. 
2. Röstlängden fastställdes. 
3. Claes von Gegerfelt valdes till mötesordförande. 
4. Styrelsen anmälde Elisabeth Olsson som protokollförare under årsmötet. 
5. Thomas Undenius och Gunvor Jönsson valdes till justerare tillika rösträknare, som 

tillsammans med mötesordförande skall justera protokollet. 
6. Beslutades om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt §7 moment 2. 
7. Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. 
8. Dagordningen fastställdes. 
9. Genomgång av: 

a) lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse över föregående år gicks igenom och 
godkändes. Jessica berättar om styrelsens mål som var att få igång agilityn, att få 
igång en medlemsgrupp för att öka antalet medlemmar och antalet aktiva 
medlemmar. Förutom att öka medlemsantalet så känner styrelsen att de lyckats. 
b) Kassör Kerstin Nordbeck redovisade balans- och resultaträkningen. Med tillägg att 
om vi hade hunnit få stiftelsepengarna innan årsskiftet så hade siffrorna sett lite 
positivare ut. 
c) Gunnel Olsson läste upp revisorernas berättelse. 

10. Balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust 
godkändes. 

11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2016. 
12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: 

a) mål för närmast följande verksamhetsår ligger inbakat i verksamhetsplanen. 
b) rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det 
närmast följande verksamhetsåret gicks igenom. 
c) medlemsavgiften föreslås behållas med 150 kr som lokaldel för närmast 
kommande verksamhetsår. 
d) inga motioner 

13.  Beslut angående medlemsavgift under punkt 12. Förslaget godkändes. 
14. Styrelsen informerar att det ligger mål och planerade aktiviteter i 

verksamhetsplanen. 
 

15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt §8 moment 1 samt beslut om suppleanternas 
tjänstgöringsordning: 
 
Valberedningens förslag på styrelse: 
Ordförande  Jessica Alenius Omval 1 år 
Vice Ordförande  Margareta Wertsberg Omval 2 år  
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Sekreterare  Elisabeth Olsson 1 år kvar 
Kassör  Jan Mårtensson Nyval 2 år 
Ledamot Lars Fredriksson Omval 2 år 
Ledamot Tommy Beck  1 år kvar 
Ledamot Lena Mårtensson 1 år kvar 
Suppleant 1 Eva Signal  Omval 2 år 
Suppleant 2 Eva Lenneke  1 år kvar 
Suppleant 3 Malin Nilsson Nyval 2 år 
 
Beslut: Årsmötet valde styrelse enligt ovan. 
 

16. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt §9 
 
Valberedningens förslag: 
Ordinarie Gunnel Olsson Omval 1 år 
Ordinarie Hans-Åke Roy Omval 1 år 
Ersättare Helena Berlin Nyval 1 år 
 
Beslut: Årsmötet valde revisorer och revisorssuppleant enligt ovan. 
 

17. Val av valberedning enligt §10 
 
Styrelsens förslag 
Sammankallande Torsten Eriksson Omval 1 år 
Ledamot Britt Beck  Omval 2 år 
Ledamot Jaqueline Döhle Omval 1 år 
 
Beslut: Årsmötet valde valberedning enligt ovan. 
 

18. Årsmötet beslöt om omedelbar justering av punkterna 15-17. 
19. Inga motioner har inkommit. 
20. Claes informerar om att handlingarna till distriktsfullmäktige finns på sbkskane.com 
21. Övrigt 

- Margareta informerar att klubben i år hade blivit tilldelade 6 träningstillfällen på 
Björka. I början på februari drogs dock alla beviljade träningstillfällen under 2017 in 
för alla klubbar, på alla militärfält, med omedelbar verkan. Detta pga att det 
framkommit att folk är där och tränar utanför tider som klubbarna är tilldelade. 
Militärt område råder inte under allemansrätten så man får inte lov att vara där och 
träna (spåra, sök etc) ens som privatperson, än mindre i organiserade grupper. 
Uppmaning till Sjöbo Bks medlemmar är att vi håller oss borta därifrån helt och hållet 
så kanske vi kan få möjlighet att få tillbaka träningstillfällen i framtiden.  
-Margareta informerar även att den planerade städdagen den 2 april blivit flyttad till 
den 1 april kl 10.00. Vi hoppas så många som möjligt kommer! 
-Torsten informerar lite om sommarens läger. Det är satt ett maxantal på deltagare 
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till 40 st. Det är sista anmälningsdag den 1 juni. Blir det fullt innan så stänger anmälan 
innan. Så vänta inte med att anmäla! 
-Jessica informerar om den vita brevlådan som är uppsatt på väggen utanför 
kontoret. Där kan man tex lägga papper till styrelsen. Men framför allt papper till 
kassören, för att dessa inte ska ligga synliga med personuppgifter för alla inne på 
kontoret. 

22. Årsmötet avslutades. 

 

 

 

Ordförande Claes von Gegerfelt  Protokollförare Elisabeth Olsson 

 

 

Justerare Thomas Undenius  Justerare Gunvor Jönsson 
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Konstituerande styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2017-02-20 

 

1. Mötet öppnas 
Ordförande hälsar alla välkomna 

2. Närvarande 
Ordförande Jessica Alenius 
Vice ordförande Margareta Wertsberg 
Sekreterare Elisabeth Olsson 
Kassör Jan Mårtensson 
Ledamot Lars Fredriksson 
Ledamot Lena Mårtensson 
Suppleant Eva Signal 
Suppleant Malin Nilsson 

3. Val av justerare 
Margareta Wertsberg och Lars Fredriksson valdes att justera protokollet. 

4. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes 

5. Konstituerande 
Följande valda på årsmötet enligt stadgan 
 
Ordförande  Jessica Alenius  
Vice Ordförande  Margareta Wertsberg  
Sekreterare  Elisabeth Olsson  
Kassör  Jan Mårtensson  
Ledamot Lars Fredriksson  
Ledamot Tommy Beck   
Ledamot Lena Mårtensson  
Suppleant 1 Eva Signal   
Suppleant 2 Eva Lenneke   
Suppleant 3 Malin Nilsson  

6. Val av firmatecknare 
Ordförande Jessica Alenius XXXXXX-XXXX och kassör Jan Mårtensson XXXXXX-XXXX 
väljs att tillsammans eller var för sig vara firmatecknare för Sjöbo Brukshundklubb. 
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7. Datum för styrelsemöten 2017/2018 
6/3 
3/4 med grupperna 
8/5 
12/6 med grupperna 
14/8 
4/9 med grupperna 
2/10 
6/11 med grupperna 
4/12 
9/1 med grupperna 
5/2 
 

8. Övriga ärenden 

9. Mötet avslutas 
Ordförande tackar för visat intresse 

 

 

Ordförande Jessica Alenius  Sekreterare Elisabeth Olsson 

 

 

Justerare Margareta Wertsberg  Justerare Lars Fredriksson 
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Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2017-03-06 

1. Mötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna 

2. Närvarande 

Ordförande Jessica Alenius 

Kassör Jan Mårtensson 

Sekreterare Elisabeth Olsson 

Ledamot Lena Mårtensson 

Ledamot Lars Fredriksson 

Suppleant Eva Signal  

Suppleant Malin Nilsson 

3. Val av justerare 

Lena Mårtensson väljs att justera protokollet 

4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkännes 

5. Föregående mötesprotokoll 

Inget att ta upp. Protokollet läggs till handlingarna. 

6. Ekonomi 

Jan rapporterar att vi på de olika kontona har: 

Sparbanken Skåne 161 212,11 kr 

Nordea 68 946,58 kr 

Kontantkassan 2 483 kr 

Vi har alltså sammanlagt  232 641,69 kr 

 

Sen årsmötet har vi fått utbetalt 37 654 kr från Sjöbo kommun. Detta avser 

anläggningsstöd och del av investeringsstöd. Vi har fått 50 % av investeringsstödet 

och resterande belopp betalas ut efter redovisning av betalningsbevis på genomförd 

investering. Investeringsstödet gäller för fortsatt handikappanpassning med 

prioritering ramp. 

 

Swish är nu igång och enligt tidigare beslut ska avgiften på 1,50 kr läggas på varje 

köp. Pga att man inte kan swisha 50-öre så kommer avgiften som läggs på vara 2 kr. 

7. Inkomna skrivelser 

-Papper från Sjöbo kommun angående byte av lock på trekammarbrunnen. Jan tar 

detta med stuggruppen. 

-Många har observerat att lamporna på planen fortfarande inte släcks när ingen är 

här och tränar. Thomas Undenius föreslår att vi flyttar in strömbrytarna så det bara 
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går att tända inne ifrån stugan. Styrelsen diskuterar och tycker detta är ett bra 

förslag. Då skulle man även komma åt de icke medlemmar som möjligt åker hit bara 

för att rasta sina hundar i belysning under den mörka årstiden. Kanske är detta något 

man kan göra i samband med ombyggnaden och dörrbyte? Frågan får tas upp igen. 

-Uppladdning av socialt bokslut och uppdatering av föreningsuppgifter ska göras i 

Sjöbo kommuns föreningsregister. Socialt bokslut fylls gemensamt i och Elisabeth 

laddar sen upp detta. 

-SBK har skickat ut länk till en enkät gällande omorganiseringen i SKK. Jessica tar tag i 

detta. 

-Inbjudan till inofficiell lydnadstävling i Helsingborg- lapp sätts upp på anslagstavlan. 

-Inbjudan till utställning Greyhoundklubben- lapp sätts upp på anslagstavlan. 

-Inbjudan till specialsök i Malmö- lapp sätts upp på anslagstavlan. 

-Tetra Pak kommer hålla orientering i Snogeholm och kommer vara på vårt tilldelade 

träningsområde den 1/4. Ruby (markansvarig) beslutade att flytta träningen till 

söndagen 2/4 så behöver inte orienterarna vara försiktiga så de inte springer in i 

spåren. 

-Det går ett rykte om att Veronika Andersson som hållit i grundmodulen inte är 

auktoriserad. De som är utbildade är utbildade. Ryktet påverkar inte deras utbildning. 

-Inbjudning till D-hus. Vi skickar ingen eftersom utbildningsgruppen inte kan gå. 

-Det har kommit in en fråga från Lollo om ifall det är ok att träna agility utan att vara 

medlem. Se under övrigt för svar angående medlemskap. 

-Förfrågan från Malin Andersson om att hyra klubbstuga och plan den 5-6/8. 

Beslut: Styrelsen säger ja, enligt prislistan som finns gällande uthyrning. 

 

8. Styrelsebeslut tagna sedan föregående möte 

-Medlemsgruppen har frågat om vi ska kräva ersättning för vårt deltagande i 

nationaldagsfirandet. Styrelsen tog beslut om att vill de betala så tackar vi såklart inte 

nej, men det är inget vi kräver. Utan vi ser detta deltagande som reklam för klubben. 

-Lägergruppen har undrat angående pris för husvagnsuppställning under lägret. 

Styrelsen beslutade om samma pris som gällde förra året. Dvs för deltagare i lägret 

kostar det 100 kr för hela lägerveckan och 25 kr för enstaka dagar. Detta lägerpris 

gäller framöver tills nytt beslut tas. 

-Kerstin önskar hyra klubbstugan den 8/4. Detta är ok. 

-Ruby undrade över vilket pris vi skulle ta för de nya regelböckerna. Styrelsen 

beslutade om 55 kr för lydnads-och rallyböckerna och 65 kr för bruksböckerna. 

-Emelie Nordfeldt önskade gå en grundutbildning i idrott online. Detta godkändes. 

-Gunvor vill köpa in ”Valpboken” av Monica Hillman till valpkursen. Detta godkändes. 

Gunvor vill även köpa in plastbollar, en liten sandlåda i plast och nät som ska 

användas för bl.a miljöträning under valpkurser. Detta godkännes också. 
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9. Larmlistan 

Larmlistan gås igenom och Eva S tar på sig att kolla upp några namn för att se om vi 

kan lägga till dem. 

10. Grupperna 

Vi går igenom lite saker som vi ska ta med grupperna på nästa möte. 

11. Medlemsmöte vår/höst. 

Datum för medlemsmötet under våren blir den 15/5 och i höst blir det den 30/10. 

12. Städdag höst 

Vi bestämmer städdag den 1/10. 

13. Trädgårdstraktorn 

Teddy kollar trädgårdstraktorn till nästa gång. 

14. Skötsel/underhåll traktorn 

Teddy tar på sig att vara ansvarig för att traktorerna sköts och kommer ta reda på om 

traktorn blivit underhållen. 

15. Påminnelse till inaktiva medlemmar 

Klubbar som satt i system att skicka ett litet påminnelsemail till de medlemmar de ser 

inte förnyat sitt medlemskap har lyckats fånga upp medlemmar som de annars 

kanske förlorat. Jan tar på sig att skriva ihop något bra och att sedan ha koll på dessa 

inaktiva medlemmar och maila dem. 

16. Tempo 

Eftersom vi väldigt sällan utnyttjar kontot på Tempo, och det då oftast rör sig om 

småsummor, så beslutar vi att avsluta kontot där. 

17. Distriktsrepresentant 

Vem ska vara våra representanter? Vi tar upp detta på vårens medlemsmöte. 

18. Övrigt 

-Diskussion angående hur många gånger det är okej att man tränar/provar på utan 

att vara medlem. Det är tidigare beslutat att på arrangemang som draghundsgruppen 

eller medlemsgruppen anordnar så är det ok att prova på tre gånger utan att vara 

medlem sen måste man lösa medlemskap.  

Däremot tycker styrelsen att i övrig verksamhet t.ex träningsgrupper i ex agility eller 

rallylydnad så är det okej att prova på en gång sen ska man vara medlem. 

- Värmepumpen vi har orkar inte dra runt värmen i hela klubbstugan därför är det 

väldigt kallt inne på kontoret. Tanken är att i framtiden sätta in ytterligare en 

värmepump för att kunna värma upp hela klubbstugan på ett bra sätt. Tills detta blir 

aktuellt så kollar Jan upp om vi kan lösa det genom att köpa ett litet el-element som 

vi sätter inne på kontoret. 
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-Efter inventeringen så har vi sett att vi har en hel del t-shirts liggande som ingen 

köper och likaså en massa gamla böcker. Vi beslutar att vi ska rea ut dessa på vårens 

medlemsmöte. 

 

19. Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse 

 

 

Ordförande Jessica Alenius  Sekreterare Elisabeth Olsson 

 

 

 

Justerare Lena Mårtensson 
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Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2017-04-03 
 

1. Mötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna 

 

2. Närvarande 

Ordförande Jessica Alenius 

Vice Ordförande Margareta Wertsberg 

Kassör Jan Mårtensson 

Sekreterare Elisabeth Olsson 

Ledamot Lena Mårtensson 

Ledamot Tommy Bech 

Suppleant Eva Signal  

Suppleant Eva Lenneke 

Suppleant Malin Nilsson 

 

Grupper 

Björn Olsson 

Ruby Rydén 

Claes von Gegerfelt 

Sven-Ingvar Olsson 

Torsten Ericsson 

Emelie Nordfelt 

Ann-Louise Jönsson 

Jessica Olofsson 

Gunvor Jönsson 

Robert Svensson 

 

3. Val av justerare 

Margareta Wertsberg väljs att justera protokollet. 

4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkännes. 

5. Grupperna 

Björn/Mental:  

-Vår verksamhet rullar på. Har haft första MH:t på ny godkänd bana. 

 

Gunvor/Utbildning: 

-Valpkurs och allmänlydnadskurs pågår. Tävlingslydnadskurs fortsättning i maj. 
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Gunvor framför två önskemål.  

Dels att vi kunde haft en whiteboard i klubbstugan där medlemmar kan skriva 

önskemål om vad de vil ha ut av klubben. Som svar på detta så får man gärna utnyttja 

den nya griffel/magnettavlan som nu finns i klubbstugan till just detta. 

Sen även frågan om man får lov att ta hit Anders Tjärnholm som är en lydnads- och 

bruksinstruktör för t.ex en helgkurs eller liknande. Som svar på detta så är alla 

aktiviteter här välkomna. Så kan någon bara hålla i det så får det gärna anordnas. 

Gunvor skulle kolla upp det. 

 

Lollo/Utställning: 

-Vi har skickat in annons om utställningen till Brukshunden. Det kommer även 

erbjudas exteriörbeskrivning. 

 

Ruby/Tävling:  

-Vi hade en lägre- och en högretävling o mars. En apeltävling i påsk. 

Ruby efterlyser hjälp i tävlingsgruppen. Jessica Olofsson erbjuder sin hjälp. 

 

Claes/IT: 

-Eftersom vi inte riktigt vet hur mycket vårt bredbandsavtal ”räcker” till varje månad 

så lämnas än så länge inte lösenordet ut till Wi-Fin. Vi vill inte riskera att stå i slutet 

på månaden när det är tävling och så har surfen tagit slut. Detta får utvärderas några 

månader för att se hur det ligger till. 

 

Eva S/Kök:  

- Har inget speciellt att ta upp. Alla är nöjda och glada. 

 

Torsten/Läger: 

-Hittills 21 stycken anmälda. 

 

Torsten/Valberedning: 

-Håller ögon och öron öppna inför nästa års val. Vill gärna ha tips om folk vet någon 

som skulle kunna passa. 

 

Sven-Ingvar/Stug: 

-Stuggruppen önskar hjälp med ombyggnaden!! Just nu är de ett fåtal personer som 

jobbar med detta och de skulle behöva hjälp!! Det skissas på hur infarten/rampen ska 

se ut.  

Ett önskemål är att kunna få pengar i förskott när det ska handlas istället för att 

stuggruppen ska ligga ute med pengarna, som kan röra sig om rätt många tusen 

kronor åt gången. Detta anser styrelsen inte vara något problem och det är bara för 

stuggruppen att ta det med kassören så ordnar han det. 
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Lollo/Agility: 

-Det har varit vinteruppehåll men vilken vecka som helst nu ska vi försöka göra klart 

och sätta ut hinderna. Vi har haft ett tillfälle med prova-på valpagility. Lollo har nu 

gått klart instruktörsutbildningen. 

 

Robert/Skydd: 

-Skyddsgruppen har tränat mycket inomhus under vintern men tanken är nu att 

komma igång på kubben igen. Fredagskvällar och söndagseftermiddagar. Med skott 

på söndagar från kl 15. 

 

Emelie/Drag: 

-Planerar för att ordna två stycken ”Pay and run” under våren. 

 

Jessica O/medlems-aktivitets: 

-Promenaderna pågår och är uppskattade. Vi har haft ett möte för att planera vårt 

deltagande på nationaldagsfirandet. Firandet kommer vara på Solvalla och det kan bli 

svårt för vissa av de aktiviteter vi vill visa upp att göra det där. Jessica ska gå på nytt 

informationsmöte å Solvalla och efter det får vi se vad vi kan visa upp.  

Ett önskemål är att kunna få medlemslistor på t.ex nya medlemmar för att kunna 

fånga dem. 

6. Hantering/förvaring av viktiga papper 

Jessica A förklarar igen för grupperna att arvodes/körersättningslapparna måste vara 

komplett ifyllda för att utbetalning ska kunna ske. Detta är enligt regler från 

Skatteverket. Sen ska de läggas i den vita brevlådan på väggen, inte i kassörens fack. 

Detta för att personuppgifter och bankuppgifter inte ska ligga ”öppet” på kontoret. 

7. Jubileum 

Klubben firar 60 år i år. Tanken är att vi slår ihop jubileum och invigning av 

ombyggnaden. Grupperna får fundera på vad vi kan göra. Maila till Jessica A eller 

Elisabeth innan nästa styrelsemöte, senast den 7/5, om ni har idéer.  

8. Utvecklingsarbete 

Vi går igenom lite vad grupperna har för förväntan på styrelsen, vad rollen som 

sammankallande innebär och även styrelsens förväntan på grupperna. 

 

Önskemål/förväntningar från grupperna:  

De flesta grupperna påpekade att de tyckte samarbetet fungerade bra. Att de fick 

snabba svar på frågor, stöd och beslut om de krävdes.  

Specifika önskemål kom från Rallygruppen om budgetverktyg (vilket är på gång), 

Stuggruppen att ekonomin följs upp för dem (Jan kommer att ha tät kontakt med 
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dem) och att de kan behöva snabba beslut angående olika saker (vilket vi alltid 

försöker lösa). Utbildning hade önskemål om att styrelsen hjälper till att rekrytera 

instruktörer (vilket vi givetvis skall försöka), de skulle vilja hitta nya former för att 

"ersätta"/"belöna" instruktörerna (här ber vi instruktörerna och utbildningsgruppen 

komma in med förslag, men även styrelsen tar en diskussion kring detta).  

Grupperna ville gärna ha en arbetsbeskrivning av vad de olika grupperna förväntades 

ha ansvar över (detta skall styrelsen tillsammans med grupperna försöka ta fram). 

 

Styrelsens förväntan på grupperna: 

Att grupperna besvarar mail vi skickar, bekräftar att de mottagit mailen och att de 

hanteras t.ex. att de tar sig an den uppgift som mailet ber om.  

Att lappar om arvoden, körersättningar och redovisning av utgifter/kvitton sker på 

ett korrekt sätt, alla rader skall fyllas i, de skall skrivas under och sen läggas i den vita 

lådan.  

Att man tar upp ev. arrangemang med styrelsen innan man drar i gång dem.  

Att man innan man beslutar datum för olika saker får klartecken från styrelsen, om 

verksamheten sker på klubben. Att datumen efter klartecken från styrelsen skrivs in i 

kalendern på klubben, skickas in till IT gruppen (Claes) för att läggas in i kalendern på 

hemsidan och att man om man behöver hjälp från köksgruppen kontaktar 

köksgruppen (Eva S) i god tid. 

Att man i så god tid som möjligt skickar in ovanstående frågor, datum osv till 

styrelsen så att vi kan ta beslut på styrelsemöten. Det sker lämpligast via mail till 

sekreteraren (Elisabeth). Att man lämnar in gruppens budget senast till de sista 

datumet som styrelsen har angivit som sista datumet. 

Att inköp som ligger utanför godkänd budget tas med styrelsen 

Att om något börjar ta slut (t.ex. skott, papper, diskmedel, bläck osv) eller är 

trasigt/går sönder, omedelbart meddelar styrelsen detta. 

9. Föregående mötesprotokoll 

- Lockbytet på brunnen- Jan har pratat med Hans-Åke om detta. 

-Utskick till inaktiva medlemmar- Jan har gjort detta. 

-Kontot på tempo är nu uppsagt. 

-Val av distriktsrepresentant kommer tas som en punkt på medlemsmötet den 15/5. 

10. Ekonomi 

Vi har på: 

Sparbanken Skåne 189 767,61 kr 

Sparbanken Skåne 22 103,50 kr 

Plusgirot 47 128,67 kr 

Kontantkassan 2 714 kr 

Totalt 261 713,78 kr 
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Jan kommer ha regelbunden uppföljning med stuggruppen gällande inköp. 

Den kontinuerliga redovisningen från köket fungerar bra. 

Eva S ska kolla upp en begagnad ramp som vi eventuellt skulle kunna få, och då får vi 

ta kontakt med kommunen för att höra hur vi gör med de pengarna vi blivit tilldelade 

för att köpa en ny ramp. 

11. Inkomna skrivelser 

-Det är ordförandekonferens den 26/4, Jessica A kommer gå. 

-Vi har fått in några träningsförfrågningar. 

-SBK central, kongress i maj 2018. Vi kommer inte deltaga. 

-HUS i Eslöv har skickat ut förslag på hur klubbar ska kunna samarbeta för att 

gemensamt ta hit ”stora namn” för utbildningar/fortbildningar. 

12. Inköpsrutiner 

-Inköp av priser görs på olika ställen. Det är bättre att samla så alla grupper beställer 

på samma ställe. 

-Kontorsmaterial går att köpa på billigare ställen än vi gjort fram till nu. För att inte 

riskera att saker tar slut (tex att papper/bläckpatron tar slut på en tävling) så kan vi 

sätta upp en lapp på kontoret där man kan skriva när det börjar ta slut och vi behöver 

handla nytt. 

13. Medlemsmöte 15/5 

Christer Mårtensson kommer efter mötet hålla genomgång av de nya reglerna och 

skyltarna i rallylydnad.  

Dagordning gås igenom och Elisabeth kommer skicka ut den till alla medlemmar. 

14. Uthyrning av klubben 

Vi behöver ha en bra rutin för inbetalning av avgift när någon hyr klubben. 

Beslut: Att avgiften ska vara oss tillhanda senast 1 vecka innan hyrning. 

15. Björka 

Det har framkommit att folk från annan klubb varit och tränat på Björka, trots att 

man inte får det. 

Vi kan inte förbjuda våra medlemmar att promenera på området men vi hoppas 

verkligen att Sjöbo Bks medlemmar respekterar att man inte får vara där och träna. 

16. Larm/larmlista 

Eva S har uppdaterat larmlistan med några nya namn. 

Vi har en del fellarm. Larmet är gammalt. Lite diskussioner kring larmet. Ska vi kanske 

köpa nytt larm? Eller hyra? Eller inte ha något alls? Ha en väldigt lång larmlista för att 

gardera oss att någon svarar när det fellarmar? Om ingen svarar- ska larmbolaget åka 

ut, eller kanske rent av inte alls åka ut? Många tankar och frågor. 

Margareta tar på sig att kolla upp eventuellt ”nytt larm”. Jan tar på sig att kolla med 

försäkringsbolaget vad som gäller ifall vi inte har något larm, ifall det kanske blir 
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dyrare eller om det inte spelar någon roll. 

 

17. Tags 

Vi ska ha en tag till ”klubben” som vi kan låna ut vid t.ex. uthyrning, istället för att 

någon medlem ska behöva låna ut sin egen tag med kod. 

18. Belysning planen 

När vi bygger om vid ytterdörren föreslår vi att vi flyttar in knapparna till belysningen 

som sitter där ute. Detta för att spara pengar så inte obehöriga tänder och sen låter 

det vara tänt på planen. 

Beslut: Styrelsen beslutar att knapparna till belysningen ska flyttas in i samband med 

ombyggnaden av ytterdörren. 

19. Bruksstegen 

Stegen kommer att transporteras in till Sjöbo denna vecka för att se vad som behöver 

göras med den. 

20. Styrelsebeslut tagna sedan föregående möte 

Inga beslut tagna. 

21. Övrigt 

- Swish, kan man komma ifrån avgiften för varje överföring? Jessica A kollar upp detta 

och återkopplar till Jan. 

-Styrelsen godkänner att Margareta Wertsberg och Jessica Olofsson numera ingår i 

tävlingsgruppen. 

-Teddy meddelar att traktorn verkar vara väldigt misskött. Han ska kolla upp vad som 

behöver göras vid den. Ny drivrem är beställd till trädgårdstraktorn. 

22. Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse 

 

 

 

Ordförande Jessica Alenius  Sekreterare Elisabeth Olsson 

 

 

 

Justerare Margareta Wertsberg 
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Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2017-05-08 

1. Mötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna 

2. Närvarande 

Ordförande Jessica Alenius 

Sekreterare Elisabeth Olsson 

Ledamot Lars Fredriksson 

Ledamot Tommy Bech 

Suppleant Eva Signal  

Suppleant Malin Nilsson 

3. Val av justerare 

Malin Nilsson väljs att justera protokollet 

4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkännes 

5. Föregående mötesprotokoll 

-Angående att flytta in knapparna till utebelysningen- Teddy kollar på detta. 

 

-Jessica har kollat med andra klubbar om ryktet att de inte har Swish-avgift. Detta 

stämde dock inte. Det verkar inte som om det går inte att komma ifrån avgift. 

-Hans-Åke tar på sig att fixa bruksstegen. Han hämtar, lämnar och får den fixad som 

”ersättning” till klubben för ”olyckan” med brunnen. Trots påpekande från styrelsen 

att detta inte behövdes, vill Hans-Åke göra detta. Styrelsen tackar Hans-Åke för detta! 

6. Ekonomi 

Jan rapporterar att vi på de olika kontona har: 

Sparbanken Skåne 212 620,11 kr 

Nordea 34 002,67 kr 

Kontantkassan 1 688 kr 

Vi har alltså sammanlagt  248 310,78 kr 

 

Stuggruppen har under månaden gjort inköp till bygget för ca 5 000 kr.  

Vi har fått inbetalt drygt 4 800 kr inför två kommande MHn. 

Faktura på larmuttryckning i mars 1 960 kr är betald. 

Annons i Brukshunden 1 950 kr inför vår utställning är betald. 

7. Inkomna skrivelser 

-Kallelse till distriktsmötet 31/5 

-Erbjudande om HLR kurs. Detta har vi haft uppe tidigare och kommer kolla upp det. 
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-Brev från centralt angående bl.a saker som ska göras efter årsmötet. Jessica ber Jan 

kolla upp om detta är gjort. 

8. Ordförandekonferensen 

Sammanfattning från ordförandekonferensen 

 

Måste vi ha 34 lokalklubbar i distriktet? Kan vi istället ha färre lokalklubbar med 

filialer? Kan vi tänka oss att ha klubbar som är specialiserade på en eller flera grenar? 

Vill vi samarbeta med lokalklubbar i närheten? 

 

Vi måste vara öppna för nya verksamheter som till exempel temakurser och korta 

kurser. 

 

”Pingpong-utbildningar”, föreningsteknik med mera som interaktiva datorutbildningar 

efterfrågades.  

 

Föreslogs att ta upp attitydfrågor i samband med klubbarnas medlemsmöten. 

 

Sjöbo påminner alla medlemmar med förfallna medlemsavgifter (uppgiften finns att 

hitta i Medlem online) om att det är dags att förnya medlemskapet. På så sätt kan 

man minska medlemsavgångarna. 

 

Massor av ytterligare idéer framfördes och diskuterades. 

 

På frågan om Skånedistriktet kunde tänka sig att vara ”försökskanin” i samband med 

en eventuellt ny organisation, blev svaret från såväl distriktsordförande som från 

övriga ett tydligt ja!  

9. Ombyggnationen, kommunen 

Jessica pratar med Jan om detta. 

10. Brunnen, nytt lock och lagning 

Hans-Åke och Sven-Ingvar ordnar nytt godkänt lock som kommunen kräver. 

11. Dag med grupperna, skapa arbetsbeskrivningar 

Vi kommer på nästa styrelsemöte be alla sammankallande i grupperna att skriva ihop 

en arbetsbeskrivning för deras roll/grupp och skicka in till styrelsen senast den 7/8 så 

styrelsen kan gå igenom detta på styrelsemötet i augusti.  

12. Trädgårdstraktorn, traktorn och klippaggregatet 

Teddy har ordnat med så alla maskiner blivit servade och lagade. Han kommer även 

göra en typ av ”servicebok” där man kan skriva in när saker är gjorda.  

Trädgårdstraktorn: bytt rem, bytt knivar, tvättad och spolad, bytt olja och filter. 
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Traktorn: städad, motorolja och filter är bytt, bränslefilter bytt, luftfilter bytt, hydraul 

filter bytt, termostat bytt, tagit bort löst hängande inredning, klippt till en ny 

gummimatta golv, nya upphängningar hytt, lagat höger framskärm, bytt huvudbrytare 

Klippaggregatet: var helt sönderrostat. Det kostar lika mycket att laga som att köpa 

ett nytt. Förslag är att leta begagnad men de säljs väldigt snabbt när de kommer ut så 

man måste vara snabb. 

Beslut: Teddy får tillåtelse att leta begagnat klippaggregat och köpa om han hittar till 

en summa på max 10 000 kr. 

13. Styrelsebeslut tagna sedan föregående möte 

-Draggruppen anordnar ett ”Pay and run” den 21/5 kl 10.00. 

-Uthyrning av klubben till träningsgrupp halvdagar den 15 och 16 april. 

14. Medlemsmötet 

Lite planering inför mötet. 

15. Invigning och jubileum 

Tanken är att ha en kombinerad invigning/jubileum i höst. Stuggruppen kan dock inte 

säga när bygget kommer vara färdigt. 

Förslag på att ha ”aktiviteter” på dagen som sen övergår i en ”tacksägelsefest” på 

kvällen för att fira. Vi får fundera vidare på detta. 

16. Larmet 

Vi har fått in en offert från Alarmtjänst i Tomelilla. Tommy kollar upp annan firma och 

återkommer. 

17. Brandvarnare 

Vi har inga brandvarnare så Jessica kommer köpa in detta. 

18. Soptunnor 

En del av soptunnorna på planen har lock som hela tiden åker av och när det regnar så 

flyter påsar omkring. Vi skjuter på denna punkt eftersom Margareta ska kolla upp 

detta och hon inte är närvarande. 

Men vi tycker att vi ska behålla de gröna som sitter på stolparna. 

19. Inköp av material till tex kontoret, skott, priser osv 

Angående kontorsmaterial så har vi ett konto på Inkclub med rabatt. Vi ber Jan 

undersöka om vi kan få mer rabatt. I övrigt skjuter vi på punkten och tar upp den igen. 

20. Övrigt 

-Vet man med sig att man inte kan närvara på kommande styrelsemöten så meddela 

det i god tid.  

-Tommy tar upp det här med sponsring och sponsorer. Det är ett bra sätt att få in 

pengar för att tex kunna fräscha upp, köpa olika typer av material etc. Vi tar det som 
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en punkt nästa gång. 

-Teddy vill låna startpistolen (som han tidigare skänkt till klubben). Detta är ok.  

 

21. Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse 

 

 

Ordförande Jessica Alenius  Sekreterare Elisabeth Olsson 

 

 

 

Justerare Malin Nilsson 
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Medlemsmöte Sjöbo Brukshundklubb 2017-05-15 

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 justerare tillika rösträknare 

Lena Mårtensson och Eva Signal väljs att justera protokollet. 

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

Bara medlemmar närvarande, 16 st. 

6. Fråga om medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst 

Ja. 

7. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkännes. 

8. Val av distriktsrepresentaner 

Claes von Gegerfelt är sedan innan representant i distriktet. Jan Mårtensson föreslås 

vara det tillsammans med honom. 

Beslut: Jan Mårtensson väljs till distriktsrepresentant. 

9. Kortkurser eller annorlunda kurser. Kan medlemmar med olika kompetens hålla? 

För att få igång aktiviteter på klubben så uppmanar vi medlemmar att tänka till om 

de skulle kunna hålla någon kortkurs, eller om de vet någon som kan. 

Hör av er till styrelsen med förslag! 

10. Klippning av gräsytor 

Anders som tidigare klippt gräset har avsagt sig det uppdraget. Så vi behöver hjälp av 

våra medlemmar med att klippa gräset med jämna mellanrum. Detta för att vi ska 

kunna ha tävlingar och träningar på en fin appellplan.  

Malin Nilsson och Torsten Ericsson erbjuder sig att hjälpa till om det är många som 

kan dela på det och hjälpas åt. Att man har någon form av schema som man delar på. 

Vet man inte hur gräsklipparen eller traktorn fungerar så är det inga problem, det 

löser vi genom upplärning. Hör av er till styrelsen om ni kan tänka er att hjälpa till 

med att klippa! 
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11. Inkomna skrivelser 

Inga inkomna skrivelser. 

12. Övrigt 

-Torsten informerar om att det är 34 anmälda till sommarens läger så det finns alltså 

några platser kvar. 

-Det framförs önskemål om att ta hit Anita Johansson. Styrelsen tar detta med sig. 

-När Jessica var på ordförandekonferens så fick hon reda på att en del klubbar ordnat 

nån form av inhägnad lekplats för att underlätta för de medlemmar som är i den 

åldern med småbarn att kunna komma och träna. Förr fanns det en lekplats även hos 

oss och idén om att återinföra en sådan väcks. Inte bara för att underlätta för 

mammor/pappor att komma och träna utan även att det kanske är där nästa 

generation hundfolk finns! Styrelsen kommer undersöka möjligheterna att få 

sponsorer till lekplatsen. Styrelsen får medlemmarnas godkännande att gå vidare 

med denna idé.  

-Gunvor har tagit på sig att styra upp miljöbanan, Är det någon som har saker som 

kan passa in eller som vill hjälpa till så kontakta Gunvor. 

-Torsten undrar angående hedersmedlemmar och hur man i så fall går till väga för att 

nominera eller välja en sådan. Styrelsen kollar upp det igen inför nästa årsmöte. 

13. Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse 

 

 

 

Ordförande Jessica Alenius  Sekreterare Elisabeth Olsson 

 

 

 

Justerare Lena Mårtensson  Justerare Eva Signal 
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Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2017-06-12 
 

1. Mötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna 

2. Närvarande 

Ordförande Jessica Alenius 

Vice Ordförande Margareta Wertsberg 

Kassör Jan Mårtensson 

Sekreterare Elisabeth Olsson 

Ledamot Lena Mårtensson 

Ledamot Tommy Bech 

Suppleant Eva Signal  

Suppleant Eva Lenneke 

 

Grupper 

Björn Olsson 

Claes von Gegerfelt 

Sven-Ingvar Olsson 

Torsten Ericsson 

Ann-Louise Jönsson 

 

3. Val av justerare 

Eva Lenneke väljs att justera protokollet. 

4. Godkännande av dagordningen 

Punkt 6 läggs till och sen godkänns dagordningen. 

5. Grupperna 

Björn/Mental:  

-Vi har precis haft MT på ny godkänd bana. Under den testdagen trillade de två 

träden där overallen är upphängd, träden var helt söndermurkna. Så detta måste 

åtgärdas tills vi har nästa MH i augusti. Vi måste även köpa nya figurer till figurraden 

på MT vilket vi önskar pengar till att kunna göra. 

 

Lollo/Utställning: 

-Sista anmälningsdagen till utställningen är den 30/6. Vi ska efterlysa funktionärer på 

Fb som vill hjälpa till. 

 

Lollo/Agility: 

-Intyg för Lollos godkända instruktörsutbildning har nu kommit så förhoppningsvis 
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blir det agilitykurs till hösten. En fixardag för att göra klart det sista på hinderna 

kommer snart ordnas. 

 

Lollo/Medlemsgruppen:  

Under våren har det varit utställningsträning då många kom. På nationaldagen var ett 

gäng med och visade upp lite olika grenar samt hjälpte till att bära in fanan. Det var 

mycket trevligt! 

 

Claes/IT: 

-Mailen på den stationära datorn inne på kontoret ska fixas så den fungerar igen. Vi 

har nu fått tillbaka en bärbar dator som finns att låna om någon behöver till 

någonting. Den kommer så länge finnas hos Claes men det är bara att säga till om 

man behöver låna den. Det har kommit in önskemål om att vi införskaffar en 

projektor.  

 

Eva S/Kök:  

- Alla är nöjda och glada. På rallytävlingen i maj hade vi enbart servering nere vid 

planen i ett tält. Kylskåp och frys togs ner dit och detta var mycket lyckat! 

 

Torsten/Läger: 

-Det är 38 st anmälda till lägret. 

 

Sven-Ingvar/Stug: 

-Plattform, staket och ramp är klara. I övrigt går det lite långsammare nu eftersom de 

tappra själar som jobbar med detta börjar bli lite trötta. 

6. Tävlingsmailen och sammankallande till markgruppen 

Någon behöver ta över inkommande mail som kommer till tävlingsgruppen. Förslag 

är Jessica Olofsson, Margareta Wertsberg och Susan Carlbom. Margareta kollar med 

de andra. 

Mest akut med tävlingsgruppen är Elittävlingen i september. Förslag är att 

Margareta, Hans-Åke och Jessica O roddar runt detta. Även Birgitta Wallin står 

behjälplig med vad vi behöver hjälp med. 

Gällande sammankallande i markgruppen. Det brådskar att ha någon som är ansvarig 

eftersom lägret behöver mark, likaså elittävlingen i september. Margareta frågar 

Hans-Åke om han kan tänka sig och kollar även runt efter någon mer.  

7. Arbetsbeskrivning 

Alla grupper skall ta fram en arbetsbeskrivning av vad de tycker att de bör göra och 

vad som ligger under dess grupp. Är det saker som det känns som det ligger under 

mer än en grupp var vänlig diskutera då med den andra gruppen och se vilken grupp 

som är bäst lämpad för uppgiften. Detta för att klargöra vad grupperna ska göra så 
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både styrelsen och grupperna vet vad som förväntas och ingenting missas. 

Sedan gör styrelsen en sammanställning av detta och eventuellt lägger till, tar bort 

eller flyttar om uppgifter, för att sedan diskutera innan det slutgiltigt antas. 

Är det något som är oklart eller ni är osäkra på så hör av er till styrelsen. 

Denna arbetsbeskrivning skall skickas till sekreterarmailen senast den 6 augusti så 

styrelsen kan titta på detta på nästa styrelsemöte. 

8. Info från distriktsmötet 

Claes informerar från distriktsmötet: 

Ordförande Rolf meddelade att medlemsavgiften ändå höjs nästa år till 400 kr pga att 

medlemsantalet inte ökat som man siktat på, utan snarare minskat. Man behöver få 

in pengar till jubileet. 

Den 30/5 2018 fyller SBK 100 år. 

Claes visar den nya loggan. 

Specialsök är nu en ny tävlingsform inom SBK (SKK har nosework) 

Det kommer bli en räddningshundskurs i höst i distriktet. 

Ny sekreterare efterlyses till distriktet till nästa år. 

Sen visar Claes även en sammanfattning på hur SBK ska fira jubileet hela nästa år. 

Man kan gå in på www.brukshundklubben.se/jubileumsapporten och se hela 

programmet. 

9. Jubileum och invigning 

Förslag om att vi arrangerar en dag där alla grupper kan göra en sak, där vi har olika 

aktiviteter etc. Och att man sen har en middag på kvällen som blir som en 

kombinerad tacksägelsefest. Datum för detta kommer bli den 30/9. Mer information 

kommer komma ut. 

10. Skötsel av stuga, plan och omnejd 

Olika förslag och idéer om hur vi bäst ska lösa skötseln av klubben diskuteras. Alla får 

gärna fundera på om ni har något bra förslag och i så fall återkomma till styrelsen. 

Har man tid över så får man gärna åka till klubben och plocka ogräs, plantera 

blommor eller liknande. Allt för ökad trivsel. 

11. Föregående mötesprotokoll 

-Jan skickar in redovisning till kommunen för pengarna vi fick av kommunen till bl.a 

rampen. 

-Nya locket är på plats på brunnen. 

12. Ekonomi 

Vi har på: 

Sparbanken Skåne 189 767,61 kr 

Sparbanken Skåne  25 084,50 kr 

Plusgirot  15 956,67 kr 

http://www.brukshundklubben.se/jubileumsapporten
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Kontantkassan  2 392 

Totalt  233 200,78 kr 

 

Stuggruppen har under månaden gjort inköp till bygget för ca 8000 kr. I denna 

summa ingår kostnaden för att flytta låsanordningen i samband med ytterdörrsbytet, 

4500 kr. 

Reparationen av trädgårdstraktorn kostade 4331 kr. 

13. Larm 

Tommy har varit i kontakt med Verisure. Han ska kolla upp fler detaljer. Förslag är att 

om vi kan lösa det med tillräckligt många koder vi behöver så får Tommy 

godkännande att teckna nytt larmavtal. 

Beslut: Styrelsen godkänner detta 

14. Sponsorer 

Fortsatta diskussioner framöver. 

15. Hedersmedlem 

Jessica jämför valberedningens förslag mot SBKs regler så tar vi beslut om detta nästa 

gång. 

16. Inköpsrutiner 

För att få kontroll över vad som beställs och framförallt över de enorma summor det 

nu kostar så måste vi försöka samordna alla typer av beställningar. Sen får grupperna 

vända sig till de som är ansvariga när saker behöver beställas. 

Inköp av kontorsmaterial kommer Jan hålla i. Det kommer sättas upp en lista på 

väggen inne på kontoret där man får skriva när någonting börjar ta slut. Detta måste 

alla hjälpas åt med för vi kan inte riskera att vi står utan papper, bläckpatron etc på 

en tävling. 

Priser och rosetter tar Malin på sig att vara ansvarig för. Hon kommer ta reda på var 

det är mest prisvärt att beställa ifrån och sen får grupperna som behöver beställa till 

tävlingar och andra arrangemang vända sig till Malin som sedan beställer. 

17. Soptunnor 

Vi har bestämt att vi ska behålla de gröna och kommer diskutera vidare om 

eventuellt byte framöver av de fristående tunnorna. 

18. Inkomna skrivelser 

-Föreningsbrev Sjöbo kommun, bl.a angående aktivitetsstöd som ska sökas i aug. 

-Information från tävlingsutskottet. 

-Information angående om utbildningsgruppen eller instruktörer stöter på 

problemhundar så kan man kontakta Jan Gyllensten, som fått detta i uppdrag av 

polisen. 
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-Svenska Draghundshemsidan är uppdaterad. 

-Inbjudan till förstudie i Vombsjösänkans biosfär. 

19. Övrigt 

-Mentalgruppen behöver köpa in nya figurer till figurraden samt ny ”ställning” till 

dumpen. Pris går inte att säga i skrivande stund. 

Beslut: Styrelsen godkänner detta som naturligtvis ska införskaffas till så bra pris som 

möjligt. 

-Diskussion om att det borde finnas mer än en person i grupperna som har koll på 

saker som ska göras osv, speciellt eftersom det måste finnas någon back-up i 

händelse av sjukdom, avhopp etc. 

-Önskemål har framförts om införskaffande av projektor. Diskussion förs om hur ofta 

den skulle komma att användas, kostnad kontra kvalitet etc. Vi bestämmer att vi 

håller ögonen öppna efter en begagnad men skjuter annars på det till nästa år pga 

många stora kostnader detta året. 

20. Nästa möte 

Nästa möte är den 14/8 med grupperna. 

21. Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse. 

 

 

 

Ordförande Jessica Alenius  Sekreterare Elisabeth Olsson 

 

 

 

Justerare Eva Lenneke 
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Medlemsmöte Sjöbo Brukshundklubb 2017-07-05 

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 justerare tillika rösträknare 

Lena Mårtensson och Eva Signal väljs att justera protokollet. 

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

Bara medlemmar närvarande, 20 st. 

6. Fråga om medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst 

Ett extra möte som blivit kallat till 14 dagar innan. 

7. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkännes. 

8. Beslut om inköp av nytt klippaggregat för klippning av appellplanen 

Vi behöver köpa nytt klippaggregat för att kunna klippa appellplanen. Eftersom det 

kostar mer än styrelsen själv får ta beslut om presenteras två olika alternativ för 

medlemmarna på mötet, som sen får ta ställning till dessa och besluta vilket vi ska 

inhandla. 

 

Alt 1. Teddy presenterar en som är 2.75 m bred och klipper med knivar. Denna kostar 

ca 19.900 kr exkl moms. Med moms ca 24.000 kr. Till detta kan man köpa hjul som 

kostar ca 4000 kr. 

Alt 2. Jan presenterar en som är 1.95 m brett och är en slaghack som slår gräset. 

Denna kostar 19.875 kr inkl moms. Här ingår även ett extra rempaket. 

 

Diskussioner om för och nackdelar på de två olika i relation till vad vi behöver förs. 

När alla fått den informationen de behöver för att ta beslut så genomförs en öppen 

röstning med handuppräckning. Alla närvarande röstar på alt 1. Vid frågan om vi ska 

köpa till de extra hjulen röstar alla utom en för detta. 

Beslut: Genom röstning beslutas det att vi ska köpa in alt 1 samt extra hjul till denna. 

Teddy kommer se till så den blir beställd dagen efter mötet. 
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9. Beslut om maxbelopp för inköp/investeringar/tjänster som styrelsen för besluta 

om utan medlemsmöte 

Långt tillbaka är det beslutat att styrelsen själv får ta beslut om saker som kostar max 

10.000 kr. Har det kostat mer än det har det krävts godkännande på medlemsmöte. 

Penningvärdet har förändrats sen dess och det känns rimligt att höja detta 

maxbelopp för att inte behöva kalla till en massa extra medlemsmöten. 

 

1. Förslag att höja beloppet till 20.000 kr. Öppen röstning genomförs där alla röstar 

för detta. 

Beslut: Att höja maxbeloppet som styrelsen själv får ta beslut om till 20.000 kr. 

 

2. Förslag att styrelsen, med båda revisorernas godkännande, vid speciella akuta 

situationer som ”behöver lösas” får ta beslut om högre summor än 20.000 kr utan 

godkännande på medlemsmöte. Öppen röstning genomförs där alla röstar för detta. 

Beslut: Att styrelsen, med båda revisorernas godkännande, vid speciella akuta 

situationer får ta beslut om högre summor än 20.000 kr utan godkännande på 

medlemsmöte. 

10. 60-års jubileet/invigning av handikappanpassningen den 30/9 2017 

Det kombinerade jubileumsfirandet och invigningen kommer vara den 30/9. Under 

dagen kommer det vara öppet hus där olika grupper bjuder på aktiviteter för 

medlemmar och allmänhet. 

På kvällen blir det fest där alla som varit aktiva under året bjuds på mat. Övriga samt 

respektive får betala en liten summa. 

Två olika matalternativ presenteras. Dels fat från Ingelstad kalkon. Dels grillad gris. 

Även om det är senare i höst och man aldrig kan veta hur vädret är så är alla rätt 

överens om att det är väldigt trevligt att ha grillfest. 

Beslut: Vi kommer ha grillat. Alla som varit aktiva under året kommer bjudas in och 

bjudas på mat och dryck. Andra medlemmar samt respektive är också välkomna men 

får betala 100 kr. 

11. Övrigt 

-Gunvor informerar om att vi troligtvis kommer ha någon form av aktivitet för 

funktionshindrade till hösten. 

-Torsten berättar att lägret som snart drar igång är fullt. Men är det någon som 

missat att anmäla kan man alltid sätta upp sig på reservlista. 

-Torsten informerar också om att ordförande Jessica Alenius meddelat att hon inte 

kommer ställa upp till omval nästa år. Så valberedningen letar nu ersättare till 

ordförandeposten och ber alla att hålla ögonen öppna efter lämplig kandidat och i så 

fall tipsa valberedningen om detta. 
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12. Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse 

 

 

 

Ordförande Jessica Alenius  Sekreterare Elisabeth Olsson 

 

 

 

Justerare Lena Mårtensson  Justerare Eva Signal 
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Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2017-08-14 

1. Mötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna 

2. Närvarande 

V Ordförande Margareta Wertsberg 

Kassör Jan Mårtensson 

Sekreterare Elisabeth Olsson 

Ledamot Lena Mårtensson 

Ledamot Lars Fredriksson 

Ledamot Tommy Bech 

Suppleant Eva Signal  

Suppleant Malin Nilsson 

 

Meddelat förhinder 

Jessica Alenius 

Eva Lenneke 

3. Val av justerare 

Eva Signal väljs att justera protokollet 

4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkännes 

5. Föregående mötesprotokoll 

Aktivitetsstödet är sökt. 

På förra protokollet stod det felaktigt att även grupperna skulle vara med denna 

gången. Men det är inte förrän nästa möte. 

6. Inkomna skrivelser 

-Fritidsguide Sjöbo, ett informationsblad om föreningar i kommunen. Elisabeth kollar 

så våra uppgifter stämmer. 

-Claes har gjort förslag på hur klubbens logga ska se ut. Dels den jubileumslogga och 

en ny sen SBK ändrade bilden.  

Beslut: Dessa ser bra ut och styrelsen godkänner dessa. 

-Kallelse till distriktsmöte 6/9. Jan och Claes kommer gå. 

-Anna-Kerstin Svensson har skickat ut information inför nästa regelrevidering 2022. 

-Utskick angående SM i Bruks 2019, om det är någon klubb i Skåne som kan tänka sig 

att stå som arrangör. 

Beslut: Nej vi är inte intresserade av att vara arrangörer. 

-Centrala beslut från Utskottet för prov och tävling. Bl.a: 

*Det är bestämt att både giro- och dibsbetalning ska vara tillgängligt för alla 
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*Återbetalning av anmälningsavgiften innan sista anmälningsdag. Det är beslutat att 

återbetalning av anmälningsavgiften (förutom den administrativa avgiften) ska 

betalas tillbaka om man lämnar återbud innan sista anmälningsdag och detta ska 

gälla i ALLA regelverk inom SBK. 

-Jan, Jessica och Tommy är nu anmälda till information på Sparbanken Skåne gällande 

bankrutiner. 

-Polisen har gått ut till hundklubbar, trafikskolor etc angående att få hjälpa att "hålla 

ögonen öppna" i samhället. Det kommer vara information på räddningskåren i Sjöbo 

den 5/9 kl 18.30. Jan och Margareta går. 

7. Ekonomi 

Sparbanken Skåne 

Placeringskonto 159 767,61 kr 

Företagskonto 12 047,50 kr 

Nordea 

Plusgirokonto 36 120,23 kr 

Kontantkassa 4 831 kr 

Sammanlagt 212 766,34 kr 

 

Stuggruppen har under perioden (juni-juli) gjort inköp till bygget för ca 24000 kr, 

varav inköpet av handikapprampen kostade 18750 kr. 

Reparationen av traktorn kostade 15777 kr. 

Vi har köpt en betesputs för klippningen av appellplan, vilket kostade 28624 kr. 

8. Styrelsebeslut tagna sedan föregående möte 

-Träningshelg med Anders Kjernholm 26-27/8 

-Översyn av pistolerna, som tyvärr inte blev av pga att vapensmeden hade slutat. 

-Extra insatt medlemsmöte 

-Susan Carlbom ska gå utbildning till tävlingssekreterare. 

9. Sammankallande markgruppen 

Margareta Wertsberg tar på sig ansvaret för tillfället. 

10. Jubileumsdag och fest 

Det fattas svar från en del grupper angående vem som varit aktiva och ska bjudas på 

tacksägelsefesten. I övrigt pratar vi igenom hur vi ska lägga upp invigningsdagen och 

vilka aktiviteter vi ska ha. Elisabeth skickar ut inbjudningar och försöker få ihop ett 

reklamblad för dagen. Samt skickar till de olika grupperna om vad vi önskar de 

ska hjälpa till med. 

11. Arbetsbeskrivning, grupperna 

Alla i styrelsen ska läsa igenom arbetsbeskrivningarna och göra anteckningar till nästa 

gång så tar vi upp det då igen. 



2017-08-14 

 

12. Uppdatering larm 

Tommy har kollat med andra larmfirmor och det verkar vara rätt omöjligt att byta till 

någonting annat än det vi har bl.a pga begränsningar i hur många tags man kan ha. Vi 

diskuterar hur larmet fungerar nu. Eva rapporterar att det varit lugnare ett tag nu 

med antal fellarm. Vi bestämmer att Eva för lite statistik ett tag nu framöver för att se 

hur mycket fellarm vi har. Kanske är det inte onormalt mycket? 

13. Ansvarig/ansvariga för traktor och trädgårdstraktor 

Teddy tar på sig att vara ansvarig för traktorerna och dess skötsel. Han tar även på sig 

att vara ansvarig för gräsklippningen. I nuläget är det Teddy, Malin N, Jan och Torsten 

som kan tänkas hjälpas åt med gräsklippningen. Dessa samordnar sinsemellan hur de 

ska lägga upp klippningen. 

14. Klubbkläder 

Vi flyttar på denna punkt till nästa gång. 

15. Flytta städdag 

Eftersom den planerade städdagen nu hamnar dagen efter jubileumsfesten så väljer 

vi att flytta på städdagen. Nytt datum blir 10/9. 

16. Övrigt 

-Teddy tar upp att vi behöver material till vägen, högen vi haft är slut. 

Beslut: Ja Teddy får införskaffa material till att fylla igen hålen på infartsvägen. 

-Teddy  tar upp att vi borde försöka få bort e två stora "stenarna" som sticker upp på 

appellplanen. Framför allt nu när vi har nytt klippaggregat för att inte riskera att vi 

kör sönder det. Dock är risken stor att det gömmer sig "mycket sten under ytan" när 

man väl börjar gräva. Malin tipsar om någon massa man kan borra och hälla ner i 

stenen som sen utvidgar sig och då spräcker stenen. Så behöver man kanske bara få 

bort det översta och sen fylla på med jord över. Malin kollar upp vad detta heter och 

återkommer till Teddy och styrelsen. 

-Jan tar upp att vi behöver en trimmer till att klippa bort gräs runt bänkar, 

agilityplanen etc.  

Beslut: Det finns kombinerad röjsåg och trimmer. Styrelsen säger ja till att köpa in en 

sån. Jan ordnar detta. 

-Vi behöver en ny sammankallande till stuggruppen eftersom Sven-Ingvar meddelat 

att han inte vill vara det längre. 

17. Mötet avslutas 

Ordförande Margareta Wertsberg  Sekreterare Elisabeth Olsson 

 

Justerare Eva Signal 
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Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2017-09-04 
 

1. Mötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna 

2. Närvarande 

Ordförande Jessica Alenius 

Vice Ordförande Margareta Wertsberg 

Kassör Jan Mårtensson 

Sekreterare Elisabeth Olsson 

Ledamot Lena Mårtensson 

Ledamot Lars Fredriksson 

Suppleant Eva Signal  

Suppleant Eva Lenneke 

Suppleant Malin Nilsson 

 

Grupper 

Claes von Gegerfelt 

Torsten Ericsson 

Ann-Louise Jönsson 

Gunvor Jönsson 

Sanna Wendel 

Meddelat frånvaro 

Ledamot Tommy Bech  

Björn Olsson, mental 

Marie Östberg Fredriksson, rally 

Emelie Nordfelt, drag 

3. Val av justerare 

Lena Mårtensson väljs att justera protokollet. 

4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkännes. 

5. Grupperna 

Eva S/Kök:  

- Det var en del försäljning på utställningen. Inger önskar ett kort för att kunna handla 

istället för att ha kontanter, samt även att Jan tar hand om handkassan. Spisen har 

snart gjort sitt. Önskemål om ny spis. Men vanlig eller med dubbel ugn? 

Margareta/Tävling:  

-Tävlingsgruppen kommer enbart ha hand om bruks- och lydnadstävlingar. De andra 
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tävlingarna får respektive grupp själv ha hand om. 

Dubbel elitklass spår har genomförts med sammanlagt 19 anmälda som sen blev 8+8 

startande. 

Lydnadstävling den 8 okt. Vi har inga egna tävlingsledare på klubben så de letar efter 

en sådan till tävlingen. 

Margareta/Mark: 

-De markägare som ställt upp kommer få mycket uppskattning! 

Teddy/Frivillig: 

-Patrulltävling i oktober.  

 

Gunvor/Utbildning: 

-Ytterligare en valpkurs kommer starta. En spårkurs och en allmänlydnadskurs pågår. 

Det har varit helgläger med Anders Kjernholm som var mycket uppskattat och 

eventuellt blir det även till våren. Agilitykurs startar i oktober. Kurs för 

funktionshindrade är under planering. 

Gunvor meddelar att hon inte vet om hon kommer hinna med att vara 

sammankallande i utbildningsgruppen framöver pga egen utbildning med hund och 

önskar tips på någon som skulle vilja ta över. 

 

Torsten/Läger: 

-Det var ett mycket lyckat läger med 40 nöjda deltagare. I utvärderingen efteråt 

tyckte en del att de 4 dagarna var lagom, medan andra önskade fler dagar.  

Torsten framför tankar om att vi måste ta upp till diskussion om hur vi ska visa 

uppskattning till de markägare som vi får låna mark av. Inte bara gällande lägret utan 

över lag. 

Torsten meddelar också att han önskar avgå som sammankallande och drivande i 

lägergruppen. Tips på någon som kan ta över önskas. 

 

Torsten/Valberedning: 

-Letar fortfarande efter ersättare till ordförandeposten. 

Claes/IT: 

-Ny logga finns nu på hemsidan, enligt hur SBK bestämt de ska se ut. 

Information om hedersmedlemsskap kommer läggas upp på hemsidan. 

 

Claes/Stug: 

-Det är finlir kvar på ombyggnationen, lister och liknande. Duscharna ligger lite på is 

för tillfället. De kommer slutföras framåt våren. 

Sven-Ingvar har tidigare meddelat att han önskar avgå som sammankallande. Vem 

kan ta över? 
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Lollo/Agility: 

-Hinderna är i princip färdigrenoverade nu. Det startar en agilitykurs i oktober. 

Lollo/medlem: 

Uppehåll i promenader just nu. 

Lollo/Utställning: 

-Det var 75 deltagare på den officiella utställningen vi hade. Allt gick bra även om vi 

stundvis hade lite otur med vädret. Framöver planeras det iaf just nu enbart för 

inofficiella utställningar. 

Det är lite manfall i gruppen så är det någon som är intresserad av att vara med så 

hör av er. 

 

Sanna/Skydd: 

-En ny i gruppen som utbildas till figurant, Rikard. Träningsgruppen har av olika 

praktiska anledningar inte varit så mycket på klubben och tränat. Men de kommer 

försöka vara mer här på sina träningstider framöver.  

Jessica/Mental:  

-Vi behöver en ny hare eftersom den vi har nu inte fungerar som den ska. Önskar 

med fördelare samt gärna trådlös. Ny dumpe är gjord. Skramlet kommer fixas och 

nya figurer till MTt ska göras. 

 

Rally: 

-Önskemål om att införskaffa nya skylthållare som inte väger så mycket. Rallygruppen 

får ta fram prisuppgift och återkomma med detta. 

6. Jubileum och invigning (grupperna medverkar) 

Går igenom hur dagen kommer läggas upp. 

7. Föregående mötesprotokoll 

Protokollet är ej färdigt än. 

8. Klubbkläder 

Det finns ett företag/hemsida dit föreningar kan skick in sin logga. Föreningen får sen 

välja ut x antal klädesplagg som läggs på ”sin sida” på den hemsidan där medlemmar 

sen kan gå in och beställa kläder med föreningens klubblogga. Man kan även beställa 

av de andra kläderna även om vi inte valt dem på vår sida. Fördelen med detta är att 

vi kan erbjuda våra medlemmar kläder med vårt tryck på samtidigt som vi själv 

slipper hantera detta eller ha kläder på lager. Alternativet är annars att någon måste 

ansvara för detta. 

Beslut: alla tycker detta är en bra idé och Jessica kontaktar företaget. 
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9. Arbetsbeskrivningar 

Vi går gemensamt igenom de arbetsbeskrivningar som grupperna skickat in och 

lägger till/ändrar.  

10. Markgruppen 

Just nu är det Margareta, Hans-Åke, Tommy och Britt som ingår i markgruppen. Det 

får diskuteras vidare om hur vi på bästa sätt kan tacka de markägare vi samarbetar 

med. 

11. Klippning av gräset och skötsel av traktorn 

Det är bra att vara två som samtidigt klipper, dels för det går fortare (det tar ca 4 

timmar om en ensam gör det!) och dels ifall något skulle hända. Tankar kring att hitta 

ett bra system med att få bort agilityhinderna inför klippning förs. Vi får ta vintern till 

att fundera ut någon bra lösning på detta. 

12. Inköpsrutiner 

Det ska finnas en lapp på anslagstavlan på kontoret där man kan skriva om det är 

något som behöver köpas, tex papper, skrivarpatroner etc. Man kan även lägga en 

lapp i den vita brevlådan till Jan som har hand om detta. 

Rosetter och priser till tävlingar är Malin Nilsson som ansvarar för. Meddela henne 

senast 20 dagar innan sakerna behövs för att hon ska hinna beställa. 

13. Slutplaner och fördelning av arbetsuppgifter till jubileet 

Vi diskuterar igenom vad som behöver göras och fördelar uppgifterna sinsemellan. 

14. Ekonomi 

Sparbanken Skåne 

Placeringskonto 159 767,61 kr 

Företagskonto 12 741,50 kr 

Nordea 

Plusgirokonto 39 968,34 kr 

Kontantkassa 4 180 kr 

Sammanlagt 212 477,45 kr 

 

Det har under månaden inte varit några större ekonomiska transaktioner. 

 

Jan tar upp angående onlinekort-betalkort som Inger önskar till köket. Jan ska kolla 

upp detta. 

Diskussioner kring ”svinn” i köket gällande om folk tar saker och betalar eller inte 

betalar. 

Det kommer bli uppdaterade riktlinjer för vad/hur mycket funktionärer får lov att ta. 

Vårt Swishnummer ska läggas ut även på hemsidan. 
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15. Inkomna skrivelser 

-Från Sjöbo kommun om vi vill stå med i deras höstlovsprogram. Men vi har inga 

speciella aktiviteter på höstlovet. 

-Fosilföreläsning 

-Riksidrottsförbundet 

-Inbjudan från Simrishamns Bk till föreläsning med Jan Gyllensten den 25/11- lapp 

sätts upp på anslagstavlan. 

-Rikard på SKOA, önskar nyckel till traktorn så Lukas kan klippa gräset. 

16. Övrigt 

-Distriktets mentalgrupp önskar låna stugan för möten detta året den 11/9, 29/11 

och 3/3, 10/3 nästa år. 

Beslut: Ja detta går bra.  

-Ny spis till köket. Eva S tar fram prisuppgifter. 

-Ytterligare en ny logga som är framtagen och ska vara likadan som i distriktet, istället 

för de loggor som vi tog beslut om sist. Nu är texten ”Sjöbo” rundad under loggan 

istället för rak på den förra. 

Beslut: Ja vi ska använd den nya istället så som distriktet vill att den ska se ut. 

-På förra mötet tog vi beslut om att Jan skulle köpa in en röjsåg/trimmer. Ska vi köpa 

en som är någorlunda i kvalitet har det visat sig kosta mer än det priset vi pratade om 

förra gången. Plus att vi behöver köpa hjälm, visir och hörselskydd för att den ska 

kunna användas säkert. Trimmer med dessa tillbehör kommer kosta ca 5000 kr. 

Beslut: Vi beslutar att Jan ska köpa in dessa saker till detta cirkapris. 

-Teddy har beställt nytt bärlager till vägen men det har inte kommit än. 

17. Nästa möte 

Är den 2/10. 

18. Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse 

 

 

Ordförande Jessica Alenius  Sekreterare Elisabeth Olsson 

 

 

 

Justerare Lena Mårtensson 
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Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2017-10-02 

1. Mötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna 

2. Närvarande 

Ordförande Jessica Alenius  

V Ordförande Margareta Wertsberg  

Kassör Jan Mårtensson  

Sekreterare Elisabeth Olsson  

Ledamot Lena Mårtensson  

Ledamot Lars Fredriksson  

Ledamot Tommy Bech  

Suppleant Eva Signal  

Suppleant Malin Nilsson  

Suppleant Eva Lenneke 

3. Val av justerare 

Tommy Bech väljs att justera protokollet 

4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkännes 

5. Föregående mötesprotokoll och förrförra 

-Augustis protokoll: inget att tillägga.  

-Septembers protokoll: ett förtydligande att tävlingsgruppen har hand om spår- och 

lydnadstävlingar (Frivilliggruppen ansvarar för patrullhund. Skulle övriga bruksgrenar 

bli aktuella igen, får vi se över det då). 

6. Inkomna skrivelser 

-Föreningsstöd ska sökas senast 25/10. Jan har koll på detta.  

-Utvärdering från lägret  

-Från Lions där man kan söka stipendium till ”Årets Ungdom”.  

-Jan berättar att man på distriktsmötet meddelat att man inför nästa års jubileum 

kommer att utmana lokalklubbarna till att bl.a anordna nya aktiviteter samt 

ungdomsaktiviteter. För detta kan man sen ansöka om aktivitetsbidrag för perioden 

1/1-1/6. Distriktet vill veta om vi tycker det är bra ”utmaningar”. Vi tycket det är bra 

och detta kommer Jan framföra till dem.  

-D-hug Mötet ställdes in pga för lågt deltagande. Det har diskuterats att ha en fast 

mötesdag senare på året för att underlätta för de som skall närvara och för att öka 

närvaron på deras möten. 

-Information om hur man kan hålla telefonmöten via SBK.  

-Tiden för ansökan om officiell utställning 2020 har blivit förlängd till 1/8 2018. 
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Jessica vidarebefordrar detta till Lollo.  

-Rallylydnadsgruppen önskar köpa in nya rallyskylthållare, som är lite lättare än de vi 

har. 20 skylthållare till en kostnad av 650 kr och ankare till en kostnad av 15 kr st. Se 

beslut under övrigt. 

7. Ekonomi 

Sparbanken Skåne  

Placeringskonto 159 767,61 kr  

Företagskonto 13 056,50 kr  

Nordea  

Plusgirokonto 46 624,49 kr  

Kontantkassa 3 429 kr  

Sammanlagt 222 877,60 kr  

 

Det har under månaden inte varit några större ekonomiska transaktioner.  

8. Lucas 

Styrelsen beslutade att fortsätta samarbetet med Nytida angående Lucas. Men 

känner att det är viktigt att det verkligen är givande för Lucas och skall fungera för 

klubben. Tätare kontakt med Rickard och Lucas skall upprättas för att få bättre 

ordning och förståelse.  

9. Funktionärernas mat mm  
Diskussion kring vad och hur mycket det är okej att ta som funktionär. Även prat om 
mat som ”bjuds” bort till vissa men inte till andra.  
Beslut: Funktionärer får mat: frukost, lunch, fika. Övrigt under dagen får man själv 
köpa. Övriga folk får betala för maten som finns över att köpa.  
 

10. Personuppgiftslagen ersätts  
Personuppgiftslagen ersätts den 1/5 2018 av EU-förordning om dataskydd som är 
mycket hårdare än det är idag. Allt är ännu ej helt klart. Men det kommer påverka 
hur vi kan spara t.ex protokoll mm. Jessica har mailat SBK för att höra om de kommer 
komma ut med direktiv så vi vet hur vi ska förhålla oss. Viktigt att denna fråga inte 
försvinner bort nästa år. 
 

11. Ny pistol  
Teddy har tittat på Susans pistol som är i princip som ny, kanske använd 10 ggr. Vi 
kan få köpa den för 1000 kr. Han har även hittat en prisuppgift på en ny pistol som 
går på 1890 kr.  
Teddy håller på att ta reda på hur vi går tillväga vid eventuellt köp av Susans pistol.  
Beslut: Vi beslutar att vi köper Susan Carlboms pistol till ett pris av 1000 kr. Vi 
avvaktar inköp av helt ny pistol då de "gamla" nu fungerar bra som träningspistoler. 
Den begagnade vi köper är som ny och skall användas till tävling och MH/MT.  
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12. Klubbkläder  
Det företaget vi pratade om innan att eventuellt skaffa klubbkläder ifrån har 
mestadels ridkläder. Jessica har varit i kontakt med dem och frågat om de möjligtvis 
skulle kunna plocka in lite mer ”hundkläder”. De skulle kolla upp det. Margareta 
kontaktar Arrak för att se om vi (som någon annan klubb) kan få rabatt hos dem. 
Dock får man då skaffa trycket någon annanstans ifrån. Men eftersom vi inte vill ha 
kläder hemma på lager som inte blir sålda så måste vi hitta något företag där 
medlemmar själv kan beställa och få tryck. Vi fortsätter undersöka frågan och får 
återkomma till detta.  
 

13. Tack markägarna  
Ska vi tacka alla markägare en gång om året eller ska vi dela på det så det blir en gång 
efter lägret (eftersom det är väldigt intensivt under den veckan) då man tackar de 
markägare som ställt upp för lägret och en gång innan jul då man tackar för övrig 
verksamhet under året?  
Beslut: Lägerveckan tackar efter lägret. Lägergruppen tar ställning till höjningen av 
lägeravgiften för att täcka upp kostnaden att kunna tacka markägarna. Markgruppen 
tackar för resten av året innan jul med lämplig gåva, till en maxkostnad av 1000 kr 
per markägare.  
 

14. Ny spis köket?  
En list är sönder på spisen så köksgruppen ska prova att laga den/byta ut den för att 
se om värmen i ugnen blir mer jämn när listen håller tätt.  
 

15. Ramar för ”tacksägelsefest”  
Vem ska bjudas när det är tacksägelsefest?  
Beslut: Alla som under året har utfört någon form av ideellt arbete åt klubben, stort 
som litet, inbjudes med respektive till tacksägelsefest. Vid vissa tillfällen kan även 
övriga medlemmar inbjudas till självkostnadspris.  
 

16. Arbetsbeskrivningarna  
Elisabeth har gjort de justeringar och tillägg som vi gemensamt kom fram till på förra 
mötet. Arbetsbeskrivningarna kommer nu skickas ut till alla grupper som får läsa 
igenom och godkänna. Är det något som inte stämmer tar vi det på nästa 
styrelsemöte för att sen slutgiltigt godkänna.  
 

17. Styrelsebeslut tagna sedan föregående möte  
-Inköp av nya gardiner.  
-Att flytta medlemsmötet.  
 

18. Medlemsmöte  
Nytt datum för höstens medlemsmöte blir 20/11 kl 19.00.  
 

19. Stiftelsen  
Redovisning till Stiftelsen Nanna och Sture Jönssons donationsfond är klar och 
inskickad av Jan.  
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20. Övrigt  
-Teddy tar upp frågan ifall inte Lucas resten av året skulle kunna ordna med 
klippningen runt klubbstugan samt i slänten ner mot appellplanen. Så går det fortare 
för den som ska klippa resten av planen och det räcker att vara en som klipper. 
Jessica pratar med Rikard och Lucas. Till nästa år ska ett ”klippschema” sättas ihop.  
-Teddy ska försöka hitta en dag och samla ihop folk för att fixa med lite ”trädröjning” 
och fixa till vägen.  
-Margareta tar upp att folk trots att knappen är borta trycker på den ”knappen” 
innanför ytterdörren som tänder utebelysningen. Denna ska inte tryckas på eftersom 
lampan går på skymningstimer. Teddy tittar på om man på något sätt kan förhindra 
folk från att trycka på den. 
-Jan tar upp om Sparbankstiftelsen Skåne som har så man kan ansöka om bidrag till 
projekt två gånger per år. Nästa gång är i mars.  
-Vi får ha en ”stängselbyggardag” till våren. Stängslet som vi fick från Veberöds 
appellplan ska sättas upp runt hästhagen.  
-Hans-Åke har varit snäll och köpt skott när vi behövt, och det hoppas vi han vill 
fortsätta att göra. Ser man att det börjar ta slut eller man vet att det kommer 
behövas många, tex inför MH/MT så måste man säga till honom. Teddy kollar vad de 
skotten han brukar köpa kostar, så kan vi jämföra priser.  
-Mandelträdet vi fick i jubileumspresent måste planteras. Malin kollar med sin pappa 
som jobbar med anläggning och återkommer till Jessica.  
-Det kommer vara en minnesstund för Ruby i Skåne-Tranås i december. Margareta 
återkommer när hon vet mer.  
-Verklig huvudman är något som måste registreras från den 1 feb-18. Gäller det oss? 
Jan kollar upp och återkommer.  
-Någon lampa blinkar på värmepumpen. Teddy kollar på detta.  
-Rallygruppen önskar köpa in 20 st nya rallyskyltar. 20 skylthållare till en kostnad av 
650 kr och ankare till en kostnad av 15 kr st. 
Beslut: Ja rallygruppen får lov att köpa in nya rallyskyltar enligt de prisuppgifter och 
antal de inkommit med. 
 

21. Nästa styrelsemöte  
Nästa möte är den 6/11 då även grupperna medverkar.  
 

22. Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse 

 

 

Ordförande Jessica Alenius  Sekreterare Elisabeth Olsson 

 

 

Justerare Tommy Bech 



 

 

Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2017-11-06 

1. Mötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna 

2. Närvarande 

Ordförande Jessica Alenius 

V Ordförande Margareta Wertsberg 

Kassör Jan Mårtensson 

Ledamot Lena Mårtensson 

Ledamot Lars Fredriksson 

Ledamot Tommy Bech 

Suppleant Eva Signal  

Suppleant Malin Nilsson 

 

Grupper 

Claes von Gegerfelt 

Torsten Ericsson 

Ann-Louise Jönsson 

Gunvor Jönsson 

Anneli Carlsson 

Marie Östberg Fredriksson 

Björn Olsson 

 

Malin Nilsson väljs till sekreterare då ordinarie sekreterare är sjuk. 

3. Val av justerare 

Lena Mårtensson väljs att justera protokollet 

4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkännes 

5. Grupperna 

Eva S/Kök: 

- Spisen fungerar utmärkt, dock behöver fortfarande tätningslisten kring ugnsluckan 

åtgärdas. Köksgruppen har bytt ekonomiansvarig. Köksgruppens ekonomiansvariga och 

inköpsansvariga är nu Eva Signal och Lena Mårtensson. 

Eva och Lena har fixat nya gardiner till klubbstugan. 

 

Margareta/Tävling: 

- Patrullhundstävling genomförd under slutet av oktober, totalt 14 ekipage startade och 

en extra domare fick tillsättas med kort varsel. 

Inga fler tävlingar under 2017. 

 



 

 

Teddy/Frivillig: 

- Rekryteringsmöte på Sjöbo BK den 8 november kl 19:00. 

 

Gunvor/Utbildning: 

- Helena Berlin ska hålla en valpkurs på lördagar under januari månad.  

John vill gärna gå en noseworkutbildning (för att kunna hålla kurser) till våren 2018 i 

Södra Ljungby, kostnad för kursen är cirka 10 000 kr sedan tillkommer kostnad för 

boende och körersättning. Med denna kursen får John även behörighet att utbilda nya 

instruktörer. Ett annat alternativ är att gå kurs genom SBK, grundmodulen till en kostnad 

av cirka 3500 kr och sedan noseworkutbildning till en kostnad av ytterligare cirka 3500 kr 

men då blir han inte behörig till att lära ut till andra instruktörer.  

John kommer även starta upp en träningsgrupp på tisdagar, inriktning på nosework. John 

och Anneli var eventuellt intresserade av att ta över utbildningsgruppen. 

 

Torsten/Läger: 

- Klubbens läger under 2018 kommer vara under vecka 30 med start på söndagen vecka 

29 och vara fram till fredag kväll vecka 30. Lägergruppen diskuterar att höja lägeravgiften 

till 200 kr, detta för att kostnader för att bland annat tacka markägarna ska ingå in 

avgiften.  

 

Torsten/Valberedning: 

- Jaqueline vill inte längre vara med i gruppen eftersom hon bor en bit bort. 

 

Claes/IT: 

- Claes vill få in de datum under 2018 som är planerade för att få in detta i kalendern. 

Innan datumen skickas till Claes, skall de skickas till styrelsen så att det inte blir 

dubbelbokningar.  

 

Claes/Stug: 

- En renovering av den lilla toaletten är nästa projekt men det behövs fler som kan hjälpa 

till med detta.  

 

Lollo/Agility: 

- Alla hinder är kompletta och en agilitykurs är igång, slutar nästa vecka. Det är oklart när 

vårens uppstart kommer ske. 

 

Björn/Mental:  

- Årets sista MT gick av stapeln i helgen, den nya haren användes då och den fungerade 

bra trots att batteriet inte var fulladdat. Gruppen önskar köpa in ett extra batteri. 

 

Marie och Anneli/Rally: 

- Klubbmästerskap är under planering, datum kommer. Skylthållarna som dom önskade 

köpa in är slut i lager och går inte att få tag på. Finns ett alternativ med andra 



 

 

skylthållare i aluminium som önskas istället. Gruppen skriver med detta inför nästa års 

budget.  

Till våren ska det hållas en rallytävling, lite oklart vilka klasser det blir men det blir 

förmodligen dubbelklasser så klubben tjänar mer på detta. Gruppen efterlyser 

funktionärer som kan hjälpa till.  

6. Arbetsbeskrivningar 

Jessica förklarar varför vi har arbetsbeskrivningar och hur det fungerar. 

7. Budget, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse 

Jan informerar om att han kommer skicka ut underlag till alla grupperna inför kommande 

års budget. Senast den 3 december vill styrelsen ha in verksamhetsplan, 

verksamhetsberättelse samt budget från grupperna. 

8. Föregående mötesprotokoll 

Inget att ta upp. 

9. Klubbkläder 

Elisabeth ska återkomma till Margareta med namn på kontaktperson. 

10.  Renovering lilla toaletten 

Jessica tycker vi behöver en projektledare som kan styra upp projektet. Jessica ska skrivit 

ihop något som skickas till Claes så det kan läggas ut på hemsidan och Facebook. 

11.  Girobetalningar 

Klubben är skyldig att ta emot trots att det skapar mer jobb för klubben.  

12.  Skadedjur, möss och mullvad 

Jan löser problemet med mullvadarna då han hittat en typ av fälla, kostnad cirka 5-600 

kr. Jan köper in 2 st och han sköter så att fällorna kontrolleras och laddas om. 

 

Möss inne i klubbstugan. Kolla med försäkringsbolaget om vi kan få tillstånd att lägga ut 

gift via Anticimex. Jan skickar kontakt uppgifter och vårt försäkringsnummer till Jessica, 

som kontaktar Länsförsäkringar. 

13. Utbildning/Instruktör 

Styrelsen vill att de som ska fungera som instruktörer åt klubben i första hand ska gå 

kurser från SBK, utbildningsgruppen får återkomma om intresse finns att gå specialsök 

inom SBK. 

14. Pistoler/Revolvrar 

Vi har 5 st revolvrar i kassaskåpet, varför har vi så många? 

Eventuellt kan en vara Tommys då han lånat ut en av sina egna till klubben i somras. 

Tommy kollar om det är hans pistol.  



 

 

15. Annandagsträffen 

Eva och Margareta fixar lottpriser, Lena och Jan fixar glögg, pepparkakor med mera. 

Jessica fixar frågor till tipspromenaden. 

16. Träningsgrupper 

Vi borde se över vilka kontaktpersoner det finns till respektive träningsgrupp, detta ska 

stå på hemsidan så att medlemmarna lätt hittar. Margareta kollar upp, kontaktperson till 

de olika grupperna och mailar Claes korrekta uppgifter. 

17. Årsmöte 

Datum för årsmöte är satt till den 26 februari 2018, vecka 9. 

18. Ekonomi 

Sparbanken Skåne 

- Placeringskonto 159767,61 

- Företagskonto 15196,50 

Totalt: 174964,11 

 

Nordea 

- Plusgirokonto 15601,65 

 

- Kontantkassa 3172,00 

 

TOTALT: 193737,76 

 

Månadens inköp: 

Inköp av fyllnadsmaterial till vägen 6347kr 

Inköp av röjare 5769 kr 

Inköp av ny hare till MH/MT-gruppen 7220kr 

 

Jubileumsfesten kostade 9452kr och i samband med jubileet fick vi 1600kr i gåva av 

Sjöbo kommun. 

19. Inkomna skrivelser 

- Mia Bergstrand har mailat angående om hon får ta hit en instruktör, men styrelsen 

efterfrågar mer information så som kostnad, syfte med mera. 

- Sjöbo kommun frågar om vi vill vara med i sportlovsprogrammet, men klubben har inga 

aktiviteter att erbjuda. 

- Bruks/lydnadsdistriktet informerar om den nya rutan som måste kryssas i för att 

anmäla i SBK tävling. Bekräftelse på att man tagit del av regler och anvisningar. 

- Förslag på hedersmedlemskap, har kommit in till styrelsen. På nästa möten diskuterar 

styrelsen de inkomna förslagen. 

20. Övrigt 

-Rubys minnesstund blir den 10 december. Anmälan till Margareta för den som vill 



 

 

medverka. Britt Bech har hand om inbetalning till cancerfonden, betalningen ska vara 

Britt tillhanda senast den 26 november. 

- Jägarna tycker samarbetet funkar bra men trots skyltar och information finns det flera 

klubbmedlemmar gått i skogen med lösa hundar vid jakt. Det är viktigt att behålla vår 

goda relation med jägarna, de är få jaktdagar, de dagar ska vi välja att gå på annan plats. 

Styrelsen tar upp detta på medlemsmötet.  

- Jessica informerar om att Lukas har slutat, eventuellt hör hans nya handledare av sig 

framåt våren för eventuellt nytt samarbete. Jessica står kvar som kontaktperson 

tillsvidare. 

- Värmepumpen fungerar inte alls i nuläget. Vi diskuterade om en ny reparation kan vara 

aktuellt eller om vi skall köpa in ny/nya. Vi behöver få in offerter från lite olika företag 

för att se vad som är bästa lösningen för oss. Jan kollar upp detta. 

- Margareta har priser till årsmötet samt lite andra priser som hon förvarar hemma så 

länge tills dess att vi har ordnat ett låsbart skåp i stugan. 

- Thomas Undenius kommer ta över Barometern. 

- Teddy hade tänkt göra vid vägen den 17 november, så som salta och fylla igen hålorna 

samt såga ner träd. Teddy efterfrågade hjälp. 

- Medlemmarna missnöjda då vi inte får använda militärens mark för träning och 

spårning medan militären använder oss vid rekryteringsmöte. Diskuterades att gå ihop 

med andra klubbar för att skriva ett brev till försvarsmakten om detta. Några 

medlemmar ska ta kontakt med andra berörda klubbar för att diskuterat detta vidare. 

- Malin ska skriva ihop ett inlägg till Facebooksidan och till hemsidan om att hon 

informerar om ”projekt vaksam” och dess innebörd på medlemsmötet. Malin var på 

pressträff i Sjöbo och där informerades om att projektet drar igång den 1 november. 

- Jan vill köpa in 2 st mullvadsfällor, cirka pris är 5-600 kronor. 

Beslut: Jan får köpa in fällorna. 

- Margareta tar på sig att köpa snigeldynamit till stenarna på appelplanen. 

21. Nästa möte 

Nästa möte planeras till den 4 december, kl 19:00 i klubbstugan på Sjöbo BK. 

22. Mötet avslutat 

Ordförande tackar för visat intresse. 

 

 

Ordförande Jessica Alenius   Sekreterare Malin Nilsson 

 

 

 

Justerare Lena Mårtensson 



 

 

Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2017-11-06 

1. Mötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna 

2. Närvarande 

Ordförande Jessica Alenius 

V Ordförande Margareta Wertsberg 

Kassör Jan Mårtensson 

Ledamot Lena Mårtensson 

Ledamot Lars Fredriksson 

Ledamot Tommy Bech 

Suppleant Eva Signal  

Suppleant Malin Nilsson 

 

Grupper 

Claes von Gegerfelt 

Torsten Ericsson 

Ann-Louise Jönsson 

Gunvor Jönsson 

Anneli Carlsson 

Marie Östberg Fredriksson 

Björn Olsson 

 

Malin Nilsson väljs till sekreterare då ordinarie sekreterare är sjuk. 

3. Val av justerare 

Lena Mårtensson väljs att justera protokollet 

4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkännes 

5. Grupperna 

Eva S/Kök: 

- Spisen fungerar utmärkt, dock behöver fortfarande tätningslisten kring ugnsluckan 

åtgärdas. Köksgruppen har bytt ekonomiansvarig. Köksgruppens ekonomiansvariga och 

inköpsansvariga är nu Eva Signal och Lena Mårtensson. 

Eva och Lena har fixat nya gardiner till klubbstugan. 

 

Margareta/Tävling: 

- Patrullhundstävling genomförd under slutet av oktober, totalt 14 ekipage startade och 

en extra domare fick tillsättas med kort varsel. 

Inga fler tävlingar under 2017. 

 



 

 

Teddy/Frivillig: 

- Rekryteringsmöte på Sjöbo BK den 8 november kl 19:00. 

 

Gunvor/Utbildning: 

- Helena Berlin ska hålla en valpkurs på lördagar under januari månad.  

John vill gärna gå en noseworkutbildning (för att kunna hålla kurser) till våren 2018 i 

Södra Ljungby, kostnad för kursen är cirka 10 000 kr sedan tillkommer kostnad för 

boende och körersättning. Med denna kursen får John även behörighet att utbilda nya 

instruktörer. Ett annat alternativ är att gå kurs genom SBK, grundmodulen till en kostnad 

av cirka 3500 kr och sedan noseworkutbildning till en kostnad av ytterligare cirka 3500 kr 

men då blir han inte behörig till att lära ut till andra instruktörer.  

John kommer även starta upp en träningsgrupp på tisdagar, inriktning på nosework. John 

och Anneli var eventuellt intresserade av att ta över utbildningsgruppen. 

 

Torsten/Läger: 

- Klubbens läger under 2018 kommer vara under vecka 30 med start på söndagen vecka 

29 och vara fram till fredag kväll vecka 30. Lägergruppen diskuterar att höja lägeravgiften 

till 200 kr, detta för att kostnader för att bland annat tacka markägarna ska ingå in 

avgiften.  

 

Torsten/Valberedning: 

- Jaqueline vill inte längre vara med i gruppen eftersom hon bor en bit bort. 

 

Claes/IT: 

- Claes vill få in de datum under 2018 som är planerade för att få in detta i kalendern. 

Innan datumen skickas till Claes, skall de skickas till styrelsen så att det inte blir 

dubbelbokningar.  

 

Claes/Stug: 

- En renovering av den lilla toaletten är nästa projekt men det behövs fler som kan hjälpa 

till med detta.  

 

Lollo/Agility: 

- Alla hinder är kompletta och en agilitykurs är igång, slutar nästa vecka. Det är oklart när 

vårens uppstart kommer ske. 

 

Björn/Mental:  

- Årets sista MT gick av stapeln i helgen, den nya haren användes då och den fungerade 

bra trots att batteriet inte var fulladdat. Gruppen önskar köpa in ett extra batteri. 

 

Marie och Anneli/Rally: 

- Klubbmästerskap är under planering, datum kommer. Skylthållarna som dom önskade 

köpa in är slut i lager och går inte att få tag på. Finns ett alternativ med andra 



 

 

skylthållare i aluminium som önskas istället. Gruppen skriver med detta inför nästa års 

budget.  

Till våren ska det hållas en rallytävling, lite oklart vilka klasser det blir men det blir 

förmodligen dubbelklasser så klubben tjänar mer på detta. Gruppen efterlyser 

funktionärer som kan hjälpa till.  

6. Arbetsbeskrivningar 

Jessica förklarar varför vi har arbetsbeskrivningar och hur det fungerar. 

7. Budget, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse 

Jan informerar om att han kommer skicka ut underlag till alla grupperna inför kommande 

års budget. Senast den 3 december vill styrelsen ha in verksamhetsplan, 

verksamhetsberättelse samt budget från grupperna. 

8. Föregående mötesprotokoll 

Inget att ta upp. 

9. Klubbkläder 

Elisabeth ska återkomma till Margareta med namn på kontaktperson. 

10.  Renovering lilla toaletten 

Jessica tycker vi behöver en projektledare som kan styra upp projektet. Jessica ska skrivit 

ihop något som skickas till Claes så det kan läggas ut på hemsidan och Facebook. 

11.  Girobetalningar 

Klubben är skyldig att ta emot trots att det skapar mer jobb för klubben.  

12.  Skadedjur, möss och mullvad 

Jan löser problemet med mullvadarna då han hittat en typ av fälla, kostnad cirka 5-600 

kr. Jan köper in 2 st och han sköter så att fällorna kontrolleras och laddas om. 

 

Möss inne i klubbstugan. Kolla med försäkringsbolaget om vi kan få tillstånd att lägga ut 

gift via Anticimex. Jan skickar kontakt uppgifter och vårt försäkringsnummer till Jessica, 

som kontaktar Länsförsäkringar. 

13. Utbildning/Instruktör 

Styrelsen vill att de som ska fungera som instruktörer åt klubben i första hand ska gå 

kurser från SBK, utbildningsgruppen får återkomma om intresse finns att gå specialsök 

inom SBK. 

14. Pistoler/Revolvrar 

Vi har 5 st revolvrar i kassaskåpet, varför har vi så många? 

Eventuellt kan en vara Tommys då han lånat ut en av sina egna till klubben i somras. 

Tommy kollar om det är hans pistol.  



 

 

15. Annandagsträffen 

Eva och Margareta fixar lottpriser, Lena och Jan fixar glögg, pepparkakor med mera. 

Jessica fixar frågor till tipspromenaden. 

16. Träningsgrupper 

Vi borde se över vilka kontaktpersoner det finns till respektive träningsgrupp, detta ska 

stå på hemsidan så att medlemmarna lätt hittar. Margareta kollar upp, kontaktperson till 

de olika grupperna och mailar Claes korrekta uppgifter. 

17. Årsmöte 

Datum för årsmöte är satt till den 26 februari 2018, vecka 9. 

18. Ekonomi 

Sparbanken Skåne 

- Placeringskonto 159767,61 

- Företagskonto 15196,50 

Totalt: 174964,11 

 

Nordea 

- Plusgirokonto 15601,65 

 

- Kontantkassa 3172,00 

 

TOTALT: 193737,76 

 

Månadens inköp: 

Inköp av fyllnadsmaterial till vägen 6347kr 

Inköp av röjare 5769 kr 

Inköp av ny hare till MH/MT-gruppen 7220kr 

 

Jubileumsfesten kostade 9452kr och i samband med jubileet fick vi 1600kr i gåva av 

Sjöbo kommun. 

19. Inkomna skrivelser 

- Mia Bergstrand har mailat angående om hon får ta hit en instruktör, men styrelsen 

efterfrågar mer information så som kostnad, syfte med mera. 

- Sjöbo kommun frågar om vi vill vara med i sportlovsprogrammet, men klubben har inga 

aktiviteter att erbjuda. 

- Bruks/lydnadsdistriktet informerar om den nya rutan som måste kryssas i för att 

anmäla i SBK tävling. Bekräftelse på att man tagit del av regler och anvisningar. 

- Förslag på hedersmedlemskap, har kommit in till styrelsen. På nästa möten diskuterar 

styrelsen de inkomna förslagen. 

20. Övrigt 

-Rubys minnesstund blir den 10 december. Anmälan till Margareta för den som vill 



 

 

medverka. Britt Bech har hand om inbetalning till cancerfonden, betalningen ska vara 

Britt tillhanda senast den 26 november. 

- Jägarna tycker samarbetet funkar bra men trots skyltar och information finns det flera 

klubbmedlemmar gått i skogen med lösa hundar vid jakt. Det är viktigt att behålla vår 

goda relation med jägarna, de är få jaktdagar, de dagar ska vi välja att gå på annan plats. 

Styrelsen tar upp detta på medlemsmötet.  

- Jessica informerar om att Lukas har slutat, eventuellt hör hans nya handledare av sig 

framåt våren för eventuellt nytt samarbete. Jessica står kvar som kontaktperson 

tillsvidare. 

- Värmepumpen fungerar inte alls i nuläget. Vi diskuterade om en ny reparation kan vara 

aktuellt eller om vi skall köpa in ny/nya. Vi behöver få in offerter från lite olika företag 

för att se vad som är bästa lösningen för oss. Jan kollar upp detta. 

- Margareta har priser till årsmötet samt lite andra priser som hon förvarar hemma så 

länge tills dess att vi har ordnat ett låsbart skåp i stugan. 

- Thomas Undenius kommer ta över Barometern. 

- Teddy hade tänkt göra vid vägen den 17 november, så som salta och fylla igen hålorna 

samt såga ner träd. Teddy efterfrågade hjälp. 

- Medlemmarna missnöjda då vi inte får använda militärens mark för träning och 

spårning medan militären använder oss vid rekryteringsmöte. Diskuterades att gå ihop 

med andra klubbar för att skriva ett brev till försvarsmakten om detta. Några 

medlemmar ska ta kontakt med andra berörda klubbar för att diskuterat detta vidare. 

- Malin ska skriva ihop ett inlägg till Facebooksidan och till hemsidan om att hon 

informerar om ”projekt vaksam” och dess innebörd på medlemsmötet. Malin var på 

pressträff i Sjöbo och där informerades om att projektet drar igång den 1 november. 

- Jan vill köpa in 2 st mullvadsfällor, cirka pris är 5-600 kronor. 

Beslut: Jan får köpa in fällorna. 

- Margareta tar på sig att köpa snigeldynamit till stenarna på appelplanen. 

21. Nästa möte 

Nästa möte planeras till den 4 december, kl 19:00 i klubbstugan på Sjöbo BK. 

22. Mötet avslutat 

Ordförande tackar för visat intresse. 

 

 

Ordförande Jessica Alenius   Sekreterare Malin Nilsson 

 

 

 

Justerare Lena Mårtensson 
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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 
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Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2017-12-04 

1. Mötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna 

2. Närvarande 

Ordförande Jessica Alenius  

V Ordförande Margareta Wertsberg  

Kassör Jan Mårtensson  

Sekreterare Elisabeth Olsson  

Ledamot Lena Mårtensson  

Ledamot Lars Fredriksson  

Suppleant Eva Signal  

Suppleant Malin Nilsson  

Suppleant Eva Lenneke 

 

Meddelat frånvaro 

Ledamot Tommy Bech 

3. Val av justerare 

Eva Signal väljs att justera protokollet 

4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkännes. 

5. Föregående mötesprotokoll 

Ingenting att ta upp. 

6. Inkomna skrivelser 

-Lollo önskar beslut om att få använda sig av ett företag som heter MG Events som 

erbjuder utställningsservice i form av hantering av anmälningar och betalningar, samt 

även ordnar med allt material inför utställningen. Allt detta tar ofantligt mycket tid i 

anspråk för de få som är engagerade i utställningsgruppen. Se punkt 18 för beslut. 

-Lollo önskar även få beslut på vilket datum nästa års inofficiella utställning ska vara. 

Se punkt 18 för beslut. 

-Malmö BK kommer starta en grundmodul i januari och det finns platser kvar. Detta 

är skickat vidare till utbildningsgruppen. 

-Bokförlaget Trinambai kan erbjuda kurser i föreningsutveckling. 

-Föreningsbrev från Sjöbo kommun. 

-Förtydligande inbjudan till vårens ordförandekonferens. 

-Riksidrottsförbundet, information om deras tjänster. 

-Information från Jessica Olofsson om hur medlemsträffen gick. 
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7. Ekonomi 

Sparbanken Skåne  

Placeringskonto 149 767,61 kr  

Företagskonto 15 585,50 kr  

Nordea  

Plusgirokonto 30 161,65 kr  

Kontantkassa 3 872 kr  

Sammanlagt 199 386,76 kr  

 

Vi har fått 15 000 kr från Sjöbo kommun, vilket var den summan som återstod av det 

beviljade investeringsbidraget för handikappanpassningen. 

Faktura för 2017 från revisorn betald, 5000 kr. 

Vi har också skänkt 1000 kr till Cancerfonden till minnet av Ruby.  

8. Styrelsebeslut tagna sedan föregående möte  
-Gåvan till Cancerfonden till minnet av Ruby.  
-Att skaffa en telefon eftersom vi behöver ha en kontakttelefon. Se även punkt 14. 
-Att larmcentralen i väntan på beslut om eventuellt nytt larm inte skulle ringa upp vid 
varje fellarm. Se punkt 12. 
 

9. Annandagsträffen 
Pga att många sagt de är bortresta över jul och inte kommer kunna delta på 
Annandagsträffen diskuteras om eventuellt ändring av dag. Dessutom kan endast en i 
styrelsen närvara och ska inte ensam behöva hålla i träffen. Kanske ska man till nästa 
år diskutera om det är så att man permanent ska ändra datum för träff från julhelgen 
eftersom många är bortresta då?  
Beslut: Vi ändrar datum till Trettondagen 6/1 kl 10.00. Elisabeth skickar ut mail till 
alla medlemmar, lägger ut informationen på FB samt ber Claes lägga ut det på 
hemsidan. 
 

10. Träningsgrupperna uppdatering 
Vi skjuter på denna punkt. 
 

11. Klubbkläder 
Malin har kollat om Sahlins i Tomelilla kan hjälpa oss med tryck av logga på 
medlemmars egna kläder. Vi har fått en del prisuppgifter men har fler frågor så Malin 
kollar upp lite mer. 
 

12. Larmet 
Larmet har den senaste tiden fellarmat hela tiden utan anledning och den enda 
förklaringen vi kan få fram är att det är pga att larmet är gammalt. Vi är alla överens 
om att vi bör införskaffa ett nytt larm. Jan kontaktar Alarmtjänst för att försäkra sig 
om att det nya larmet vi har fått offert på är kompatibelt med tagsystemet vi har och 
återkopplar sen till styrelsen. 
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13. Möss 
Vi har väldigt mycket problem med möss som gnager. Anticimex har varit här och 
gett oss förslag på olika alternativ att hålla mössen borta. Samtliga väldigt dyra 
alternativ. 
Beslut: Att införskaffa vanliga musfällor som Jan sen håller koll på och tömmer. 
 

14. Telefon/Abonnemang 
Sedan den fasta telefonen togs bort har vi insett att det vore bra att ha en telefon 
knuten till klubben. Att ha ett kontaktnummer för tex försäkringsbolag. Men framför 
allt att ha ett nummer folk kan ringa till med frågor, på vissa förbestämda 
telefontider. Eva Signal har erbjudit sig att, iaf just nu, ha hand om telefonen. Hon 
funderar på vilka telefontider som skulle fungera. Vi diskuterar vilken telefon vi ska 
ha. 
Beslut: Vi bestämmer att vi ska köpa in en Doro 5031 med kontantkort. Teddy 
beställer telefonen. 
 

15. Rekrytering sammankallande 
Vi går igenom de grupper som saknar sammankallande, samt även de grupper där 
nuvarande sammankallande önskar avgå. 
-Margareta tar över som sammankallande i tävlingsgruppen.  
-Thomas Undenius kan tänka sig att bli sammankallande i tävlingsförargruppen. 
Beslut: Thomas blir ny sammankallande i tävlingsförargruppen. 
-Stuggruppen saknar sammankallande eftersom Sven-Ingvar valt att träda tillbaka. 
-Gunvor önskar träda tillbaka från utbildningsgruppen. 
 
Elisabeth skriver ihop en text om detta, för att se om någon medlem är intresserad av 
att bli sammankallande där det saknas, eller kanske enbart är intresserad av att vara 
med i någon grupp, och skickar med det i medlemsutskicket om att Annandagsträffen 
är flyttad. 
 

16. Årsmöteshandlingar 
Några grupper har fortfarande inte skickat in budget, verksamhetsplan och 
verksamhetsberättelse trots påminnelser.  
Jan skickar ut ny påminnelse till de som ej lämnat in budgetförslag och Elisabeth 
skickar ut till de som ej skickat in det andra. 
Sen går vi igenom dessa på nästa styrelsemöte. 
 

17. Arbetsbeskrivningarna 
Nu är sista justeringarna gjorda på arbetsbeskrivningarna för grupperna. 
Beslut: Vi beslutar om arbetsbeskrivningarna så som de nu är skrivna. Se bilaga 1. 
Dessa läggs även upp på hemsidan under dokument. 
 

18. Utställning 
Utifrån de önskemål Lollo skickat in 
Beslut: Vi beslutar att vi ska ta hjälp av MG Events utställningsservice. Lollo ordnar 
med detta. Av de datum Lollo föreslagit till nästa års utställning så är det 8 eller 9 
september som passar bäst i klubbens kalender. Utställningsgruppen får själv 
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bestämma vilken av dessa dagar de väljer och sen meddela styrelsen detta.  
 

19. Förslag på hedersmedlem 
Styrelsen har, efter inkomna förslag från medlemmar, utsett 
hedersmedlem/hedersmedlemmar som kommer att meddelas på årsmötet. 
 

20. Värmepumpen 
Jan har tagit in offerter från olika firmor på ny värmepump eftersom den vi har inte 
fungerar längre. Efter gallring av vad som verkar bäst lämpat för oss återstår: 
Lassesons i Sjöbo: en Kanvak som kostar 25 000 kr och en Mitsubishi som kostar 
31 000 kr. Diskussion om att det alltid är bra att köpa från lokal firma förs. 
JS Energi: en Panasonic som kostar 26 000 kr. 
Beslut: Värmepumpen fungerar inte och vi måste ha värme. Vi kan inte värma upp 
stugan hela vintern med enbart elementen. Det blir väldigt dyrt. Så vi måste köpa en 
ny. Jan pratar med revisorerna för deras godkännande (enligt beslut på 
medlemsmötet när summan överstiger vad styrelsen själv får besluta om i akuta 
situationer) och de tillsammans tar beslut om vilken pump vi ska köpa in och köper 
sen in den. 
 

21. Övrigt  
-Helgkurs i Specialsök. En Daniella från Malmö som erbjudit sig att hålla introdagar i 
Specialsök enligt SBK, någon gång jan-feb. Instruktören får bestämma hur många 
deltagare samt även om det ska finnas åhörarplatser. Kostnad ca 800-900 kr inklusive 
material. Jessica kollar upp mer info och går sen ut med informationen. 
-Vad vi kan tolka det som så behöver vi som ideell förening, med det antal 
medlemmar vi har, ingen verklig huvudman. 
-Kommer hundpromenaderna komma igång igen? Lena kollar med Jessica O. 
 

22. Nästa styrelsemöte  
Nästa möte är den 8/1 då även grupperna medverkar.  
 

23. Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse. 

 

 

Ordförande Jessica Alenius  Sekreterare Elisabeth Olsson 

 

 

Justerare Eva Signal 
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Arbetsbeskrivningar grupperna Sjöbo Bk 

 

Agility  
-Ansvarar för framtagande och undansättande av agilityhinder efter säsong 
-Ansvarar för underhåll av agilityhinder 
-Försöka eftersträva gott om gruppmedlemmar och funktionärer 
-Alltid hålla god kamratskap inom gruppen 
-Erbjuda gruppens medlemmar kompetensutveckling i form av utbildningar, föreläsningar 
etc 
-Hålla sig uppdaterade med gällande anvisningar och regler 
-Att i möjligaste mån erbjuda kursverksamhet efter behov 
-Vid tävlingar ansöka, arrangera, ta emot anmälningar, skicka PM, anlita funktionärer och 
skicka in resultat enligt gällande tider 
-Svara på, till klubben inkomna, frågor gällande agilityverksamheten 
-Hålla styrelsen informerad om event, kursverksamhet med mera 
-Ansvara för att datum för diverse arrangemang skrivs in i samtliga kalendrar (den på 
klubben samt den på hemsidan) efter att ha fått datumen godkända av styrelsen 
-Alltid ha en gruppmedlem närvarande vid de styrelsemöten som grupperna är kallade till, i 
första hand alltid gruppens sammankallande 
-Ansvara för att rätt information lämnas till webmaster så att webbplatsen alltid är 
uppdaterad med rätt uppgifter och information. 
-Lämna in budgetförslag, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse 
-Meddela köket i god tid om det behövs hjälp vid kurser eller arrangemang 
-Fortlöpande söka efter lämpliga kandidater till vakanser som uppstår inom gruppen 

Drag  

-Ta hand om medlemmar som vill söka licens samt lägga in uppgifter i idrott online 
-Ansvara för att datum för diverse arrangemang skrivs in i samtliga kalendrar (den på 
klubben samt den på hemsidan) efter att ha fått datumen godkända av styrelsen 
-Ansvara för att rätt information lämnas till webmaster så att webbplatsen alltid är 
uppdaterad med rätt uppgifter och information. 
-Lämna in budgetförslag, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse 
-Meddela köket i god tid om det behövs hjälp vid kurser eller arrangemang 
-Närvara på de styrelsemöten grupperna är kallade till 
-Fortlöpande söka efter lämpliga kandidater till vakanser som uppstår inom gruppen 
-Svara på, till klubben inkomna, frågor gällande draghundsverksamheten 

Frivillig  

-Tillvarata intresset för frivilligverksamheten 
-Hjälpa intresserade medlemmar med rätt kontakter för ev utbildning 
-Informera om frivilligverksamheten, vid olika tillfällen 
-Medverka vid DM-kval vart fjärde år 
-Ansvara för att datum för diverse arrangemang skrivs in i samtliga kalendrar (den på 
klubben samt den på hemsidan) efter att ha fått datumen godkända av styrelsen 
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-Ansvara för att rätt information lämnas till webmaster så att webbplatsen alltid är 
uppdaterad med rätt uppgifter och information. 
-Lämna in budgetförslag, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse 
-Meddela köket i god tid om det behövs hjälp vid kurser eller arrangemang 
-Närvara på de styrelsemöten grupperna är kallade till 
-Fortlöpande söka efter lämpliga kandidater till vakanser som uppstår inom gruppen 

Info/IT  

-I första hand sköta webbplatsen sjobobk.se. Serva grupperna med ändringar samt 
anmälningsformulär. Att det är rätt information som finns på sidorna är respektive grupps 
ansvar.  
-Se till att dator och internetuppkoppling fungerar på klubben 
-Vid behov, och om utrymme finnes, serva grupper och styrelse med kallelser 
-Även ha ett öga på klubbens Facebook-sida 
-Ansvara för att rätt information lämnas till webmaster så att webbplatsen alltid är 
uppdaterad med rätt uppgifter och information. 
-Lämna in budgetförslag, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse 
-Närvara på de styrelsemöten grupperna är kallade till 
-Fortlöpande söka efter lämpliga kandidater till vakanser som uppstår inom gruppen 

Köket  

-Ansvara för att det finns kaffe, kakor, godis mm 

-Bemanna och laga mat vid olika evenemang tex. tävlingar, MH/MT mm 

-Se till att köket städas efter oss i köksgruppen, inte efter alla andra 

-Redovisa löpande, enligt överenskommelse, till kassören 

-Ansvara för att rätt information lämnas till webmaster så att webbplatsen alltid är 

uppdaterad med rätt uppgifter och information. 

-Lämna in budgetförslag, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse 

-Närvara på de styrelsemöten grupperna är kallade till 

-Fortlöpande söka efter lämpliga kandidater till vakanser som uppstår inom gruppen 

Läger  

-På styrelsens uppdrag planera och driva lägerverksamhet i klubbens regi 

-Närvara på de styrelsemöten grupperna är kallade till. 

-Lämna redogörelse med utvärdering av genomfört läger till styrelsen 

-Inför budgetarbetet lämna förslag till budget för lägerverksamheten 

-Ansvara för att datum för diverse arrangemang skrivs in i samtliga kalendrar (den på 

klubben samt den på hemsidan) efter att ha fått datumen godkända av styrelsen 

-Ansvara för att rätt information lämnas till webmaster så att webbplatsen alltid är 

uppdaterad med rätt uppgifter och information. 

-Lämna in budgetförslag, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse 

-Fortlöpande söka efter lämpliga kandidater till vakanser som uppstår inom gruppen 

-Svara på, till klubben inkomna, frågor gällande lägerverksamheten 

Mark  

-Ordna mark till träning, tävling och kursverksamhet 
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-Hålla en god kontakt med markägarna 

-Att en eller två gånger om året "uppvakta" sagda markägare med en gåva, exempelvis 

julgrupp 

-Om mark önskas utöver de tävlingar och träningstillfällen som infaller kontinuerligt behöver 

markgruppen få besked om detta i god tid för att kunna hjälpa till  

-Ansvara för att rätt information lämnas till webmaster så att webbplatsen alltid är 

uppdaterad med rätt uppgifter och information. 

-Lämna in budgetförslag, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse 

-Närvara på de styrelsemöten grupperna är kallade till 

-Fortlöpande söka efter lämpliga kandidater till vakanser som uppstår inom gruppen 

Medlem  

-Hålla i 2 medlemsträffar om året där de nya medlemmarna informeras om vad som händer 

under årets gång  

-Vara med och arrangera aktiviteter som tex ringträning, hundpromenader mm  

-Vara med och arrangera aktiviteter utanför klubben som tex uppvisning på någon 

tillställning 

-Ansvara för att datum för diverse arrangemang skrivs in i samtliga kalendrar (den på 

klubben samt den på hemsidan) efter att ha fått datumen godkända av styrelsen 

-Ansvara för att rätt information lämnas till webmaster så att webbplatsen alltid är 

uppdaterad med rätt uppgifter och information. 

-Lämna in budgetförslag, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse 

-Meddela köket i god tid om det behövs hjälp vid kurser eller arrangemang 

-Närvara på de styrelsemöten grupperna är kallade till 

-Fortlöpande söka efter lämpliga kandidater till vakanser som uppstår inom gruppen 

Mental  
-Ansöka, arrangera och ta emot anmälningar till MH/MT 

-kontrollera de anmälda (medlemskap, ev tidigare MH/MT) och skicka PM. 

-Hålla banan och material iordning. 

-Bygga bana inför provdagen, skicka in resultat efteråt, rapportera in vilka funktionärer som 

varit aktiva 

-Ha god kontakt med jägare och markägare så våra datum inte krockar med deras 

verksamhet 

-Svara på, till klubben inkomna, frågor gällande mentalverksamheten 

-Hålla oss uppdaterad angående anvisningar och regler 

-Försöka få tillräckligt med funktionärer för att täcka upp behovet 

-Utbilda figuranter och hålla årlig brush up för figuranter 

-Välkomna nya funktionärer och se till att både egna och ”inlånade” funktionärer trivs 

-Arrangera uppfödar MH/MT 

-Ansvara för att datum för diverse arrangemang skrivs in i samtliga kalendrar (den på 

klubben samt den på hemsidan) efter att ha fått datumen godkända av styrelsen 

-Närvara på de styrelsemöten grupperna är kallade till 

-Lämna in budgetförslag, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse 
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-Ansvara för att rätt information lämnas till webmaster så att webbplatsen alltid är 

uppdaterad med rätt uppgifter och information. 

-Meddela köket i god tid om det behövs hjälp vid kurser eller arrangemang 

-Fortlöpande söka efter lämpliga kandidater till vakanser som uppstår inom gruppen 

Rally  

-Ansöka, arrangera och genomföra tävlingar 
-Hålla och genomföra KM 
-Arrangera rallycupen det året som det är Sjöbos Bk tur att hålla i den 
-Närvara på de styrelsemöten grupperna är kallade till 
-Lämna in budgetförslag, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse 
-Ansvara för att datum för diverse arrangemang skrivs in i samtliga kalendrar (den på 
klubben samt den på hemsidan) efter att ha fått datumen godkända av styrelsen 
-Ansvara för att rätt information lämnas till webmaster så att webbplatsen alltid är 
uppdaterad med rätt uppgifter och information. 
-Meddela köket i god tid om det behövs hjälp vid kurser eller arrangemang 
-Fortlöpande söka efter lämpliga kandidater till vakanser som uppstår inom gruppen 
-Svara på, till klubben inkomna, frågor gällande rallyverksamheten 

Skydd  

-Skyddsansvarige skriver under ansökan av skyddslicens, för träning och tävling, för 
medlemmar i Sjöbo BK, till distriktet 
-Ansvarar för att den egna skyddsgruppen bedriver sådan träningsverksamhet att den är 
förenlig med SBKs policy 
-Att hjälpa till på klubben då så behövs 
-Svara på frågor angående SBKs skyddsdressyr, prov och tävlingar.  
-Hålla sig uppdaterad angående anvisningar och regler  
-Ansvara för att datum för diverse arrangemang skrivs in i samtliga kalendrar (den på 
klubben samt den på hemsidan) efter att ha fått datumen godkända av styrelsen 
-Närvara på de styrelsemöten grupperna är kallade till  
-Lämna in kommande års verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. Vi har ingen budget 
då vi står för alla kostnader privat. 
-Ansvara för att rätt information lämnas till webmaster så att webbplatsen alltid är 
uppdaterad med rätt uppgifter och information. 
-Meddela köket i god tid om det behövs hjälp vid kurser eller arrangemang 
-Fortlöpande söka efter lämpliga kandidater till vakanser som uppstår inom gruppen 

Stug  

-Kontinuerligt ha koll på stugans skick och vid behov se till så renovering görs 

-Ansvara för om-och tillbyggnader 

-Ansvara för att rätt information lämnas till webmaster så att webbplatsen alltid är 

uppdaterad med rätt uppgifter och information. 

-Lämna in budgetförslag, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse 

-Närvara på de styrelsemöten grupperna är kallade till 

-Fortlöpande söka efter lämpliga kandidater till vakanser som uppstår inom gruppen 
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Tävling  

-Ansöka om tävlingar, arrangera och genomföra dem  

-Hålla oss uppdaterade om anvisningar och regler 

-Svara på, till klubben inkomna, frågor gällande tävlingsverksamheten 

-Se till så det finns godkänt material som behövs på tävlingar 

-Rekrytera folk till tävlingar 

-Lydnad och bruks 

-Ansvara för att datum för diverse arrangemang skrivs in i samtliga kalendrar (den på 

klubben samt den på hemsidan) efter att ha fått datumen godkända av styrelsen 

-Ansvara för att rätt information lämnas till webmaster så att webbplatsen alltid är 

uppdaterad med rätt uppgifter och information. 

-Lämna in budgetförslag, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse 

-Meddela köket i god tid om det behövs hjälp vid kurser eller arrangemang 

-Närvara på de styrelsemöten grupperna är kallade till 

-Fortlöpande söka efter lämpliga kandidater till vakanser som uppstår inom gruppen 

Tävlingsförare 
-Hålla och genomföra månadstävlingar 

-Hålla och genomföra KM 

-Ansvara för Barometern 

-Ansvara för att rätt information lämnas till webmaster så att webbplatsen alltid är 

uppdaterad med rätt uppgifter och information. 

-Lämna in budgetförslag, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse 

-Ansvara för att datum för diverse arrangemang skrivs in i samtliga kalendrar (den på 

klubben samt den på hemsidan) efter att ha fått datumen godkända av styrelsen 

-Närvara på de styrelsemöten grupperna är kallade till 

-Meddela köket i god tid om det behövs hjälp vid arrangemang 

Utbildning  

-Tillgodose klubbens behov av instruktörer inom olika områden 
-Värva och utbilda nya instruktörer 
-Hålla instruktörsmöte för planering av klubbens olika kurser, ett möte inför vårens och ett 
inför höstens kursutbud 
-Tillgodose instruktörernas behov av vidareutbildning 
-Arrangera kurser i samråd med våra instruktörer 
-Se till så att kurserna kommer ut på vår hemsida och på Facebook samt att de kommer med 
i kalendern, både på hemsidan och i klubbstugan 
-Ta emot anmälningar och kontrollera betalningar och medlemskap 
-Skicka ut PM inför kursstarter 
-Ta emot kursdeltagare vid kursstart och kolla vaccination och chippning 
-Medverka vid kursavslutning och hjälpa till med ev. grillning eller liknande 
-Få kursdeltagarna intresserade av att återkomma på fler kurser och att engagera sig i 
klubbens aktiviteter 
-Gruppen skall helst bestå av minst två personer 
-Närvara på de styrelsemöten grupperna är kallade till. 
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-Lämna in budgetförslag, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse 
-Svara på, till klubben inkomna, frågor gällande utbildningsverksamheten 
-Hålla kontakt med studiefrämjandet och se till så närvarolistorna blir inskickade efter 
kursslut 
-Ansvara för att rätt information lämnas till webmaster så att webbplatsen alltid är 
uppdaterad med rätt uppgifter och information. 
-Meddela köket i god tid om det behövs hjälp vid kurser eller arrangemang 
-Fortlöpande söka efter lämpliga kandidater till vakanser som uppstår inom gruppen 

Utställning  

-Arrangera utställningar 

-Se till att rekrytera folk 

-Ansvara för att datum för diverse arrangemang skrivs in i samtliga kalendrar (den på 

klubben samt den på hemsidan) efter att ha fått datumen godkända av styrelsen 

-Ansvara för att rätt information lämnas till webmaster så att webbplatsen alltid är 

uppdaterad med rätt uppgifter och information. 

-Lämna in budgetförslag, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse 

-Meddela köket i god tid om det behövs hjälp vid kurser eller arrangemang 

-Närvara på de styrelsemöten grupperna är kallade till 

-Fortlöpande söka efter lämpliga kandidater till vakanser som uppstår inom gruppen 

-Svara på, till klubben inkomna, frågor gällande utställningsverksamheten 

Valberedning  

-Förbereda de val som ska ske vid klubbens årsmöte och medlemsmöten 

-Förslag ska lämnas till styrelsen senast 12 dagar före årsmötet/medlemsmöten 

-Närvara på de styrelsemöten grupperna är kallade till. 

-Fortlöpande bevaka om vakanser kommer att uppstå 

-Fortlöpande söka efter lämpliga kandidater till vakanser som kan bli på förtroendeposter 

-Ansvara för att rätt information lämnas till webmaster så att webbplatsen alltid är 

uppdaterad med rätt uppgifter och information. 
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Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2017-12-17 

 

1. Mötet öppnas 

Ordförande hälsar alla välkomna 

2. Närvarande 

Ordförande Jessica Alenius 

V Ordförande Margareta Wertsberg 

Kassör Jan Mårtensson 

Sekreterare Elisabeth Olsson 

Ledamot Lena Mårtensson 

Ledamot Lars Fredriksson 

Suppleant Eva Signal  

Suppleant Malin Nilsson 

3. Val av justerare 

Margareta Wertsberg väljs att justera protokollet 

4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkännes 

5. Sekretess 

Jessica klargör och förtydligar lite vad som gäller i en styrelse. Det finns något som 

kallas vårdnadsplikt (som inte är tystnadsplikt men ibland kan omfatta det). Vi ska 

sköta vårt uppdrag på bästa sätt för att inte t.ex skada föreningen. Förtroendet 

mellan ledamöterna är oerhört viktigt för att få en fungerande styrelse. Därför skall 

diskussioner inom styrelsen stanna inom styrelsen. Vi har enhetligt beslutat att allt 

som diskuteras på styrelsemöten samt övriga diskussioner stannar oss emellan. Dock 

är beslut, genom protokoll, offentliga. 

 

6. KM regler 

Diskussion om vilka regler som ska gälla för KM och om det ska vara samma för alla 

grenar. Vi bestämmer att vi lämnar över det till de grupper som kommer arrangera 

KM (rally, tävling och agility) att sätta ihop regler. Vi tar upp det med aktuella grupper 

på nästa styrelsemöte som sen får jobba med detta. 

7. Uppkommen situation grupp 

Margareta och Jan kommer ha möte med berörd grupp för att reda ut uppkommen 

situation och missförstånd. 
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8. Övrigt 

-Smörgåstårta till årsmötet. Eva Signal tar hand om anmälningarna och beställning. 

-Jan ordnar en gummilist för att skydda metalldel till larmet i garaget. 

-Styrelsens verksamhetsplan och verksamhetsberättelse ska skrivas. De i styrelsen 

som kan träffas tidigare till nästa styrelsemöte gör det och börjar skriva ihop så vi 

gemensamt kan gå igenom den sen.  

-Specialsöks intro helg den 20-21 jan. 6 ekipage och 6 åhörare. Detta ska kosta 850 kr 

för ekipage inklusive material och lunch+fika och 350 kr för åhörare inklusive 

lunch+fika. Jessica kollar upp det sista praktiska innan det läggs ut för anmälan på FB 

och hemsidan. 

9. Mötet avslutas 

 

 

Ordförande Jessica Alenius  Sekreterare Elisabeth Olsson 

 

 

Justerare Margareta Wertsberg 




