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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. 
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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 


