
Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb den 3 juni 2019  

Plats: Sjöbo Brukshundklubb, Anklam, Sjöbo 

 

1. Mötet öppnas 

Ordföranden hälsar alla välkomna.  

 

2. Närvarande 

Styrelsen 

Lena Ytterberg 

Sara Eronn 

Malin Rosén, även för utbildningsgruppen 

Jan Mårtensson 

Lena Mårtensson 

Ann-Louise Esbjörnsson, även för agility- och utställningsgruppen 

Lars Fredriksson, även för frivilliggruppen 

Boel Lassing, även för lägergruppen 

 

Grupper 

Margareta Wertsberg, tävlingsgruppen 

Eva Andersson, tävlingsföraregruppen 

Björn Ohlsson, mentalgruppen 

Marie Österberg Fredriksson, rally- och noseworkgruppen 

Anneli Carlsson, rally- och noseworkgruppen 

Claes von Gegerfelt, info/it samt stug 

 

Frånvarande 

Tommy Bech, styrelsen 

Sanna Wendel, skyddsgruppen 

Inger Hörnfelt, valberedning  



 

3. Val av justerare 

Lena Mårtensson och Lena Ytterberg väljs till justerare.  

 

4. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkännes 

 

5. Medverkan från grupperna 

Info/IT: Behov av att se över spam-skyddet på hemsidan. 

 

Stug: Kontakt med rörmokare för att åtgärda varmvattenberedaren och resterande del av 

varmvattensystemet i stugan. Trasigt bord utomhus åtgärdat. Presenning för att täcka speglarna 

på appellplan inköpt och ska monteras. 

 

Agility: Ny agilitytunnel med anti-slipmaterial och sandsäckar inköpt. Budgeten räckte till en 

tunnel istället för tänkta två. Diskussion om behov av lås på bruna boden för att kunna låsa in 

hindren p g a att hindren kastats in så att de gått sönder eller blivit skadade. Planerad kurs inställd 

p g a för få anmälningar.  

 

Kök: Inget nytt. 

 

Läger: Fullbokat med 42 deltagare. Lägergruppen har möte kommande onsdag. 

 

Mark: fortsatt behov av mer mark för träning. Margareta och Bodil ska kontakta stiftelsen 

Skånska landskap för att anmäla intresse för mark i Snogeholm. Ev. träningsmark i Kåseholm 

under utredning.  

 

Tävling: Lydnadstävling, alla klasser, 4 maj genomförd enligt plan. Registrerat önskemål om 

tävlingsdatum för nästa år, varunder lydnadstävlingarna av praktiska och organisatoriska skäl inte 

kommer omfatta LK3.  

 

Mental: MH kommande torsdag, därefter sommaruppehåll. Hösten är fullbokad. Nya figuranter i 

gruppen, varav två klara för socialt samspel för MT. Ev. ytterligare figurantutbildning till hösten p 

g a intresse från fler att utbilda sig.  



 

Nosework: Tävling 30 maj genomförd enligt plan. Önskemål om fler som hjälper till innan och 

efter tävling med förberedelser m. m. Marie Fredriksson Österberg godkänd tävlingsledare och 

Annelie Carlsson godkänd tävlingssekreterare. Specialsökstävling kommer hållas 7 juli och ingen 

doftträning får hållas på klubben en månad innan. Annelie har tagit över ansvaret för mottagna 

resultatanmälningar till noseworkbarometern.  

 

Rally: Tävling genomförd 18 maj enligt plan. Sanna Wendel har tagit över ansvaret för mottagna 

resultatanmälningar till rallybarometern. Nya nummerskyltar till rallybanor beställda enligt tidigare 

beslut.  

 

Tävlingsförare: Träningstävling den 12 juni, färre anmälda till denna gång än tidigare. KM 

lydnad den 5 juli, få anmälda per dags datum. Evenemang ska läggas upp på Facebook för att 

locka fler starter. Gruppen önskar en punkt på dagordningen till höstens medlemsmöte 21/10 för 

att informera och diskuterat tävlingsträningar och priser. Förslag att utbilda egna tävlingsledare 

diskuteras.  

 

Utbildning: mycket kurser har hållits under våren, vilket är jättekul. Fortsatt stort intresse för 

kurser. Ny valpkurs drar igång i juni, därefter uppehåll över sommaren. Bakluckeloppis har hållits 

som planerat. Tre personer har anmält intresse att utbilda sig till instruktörer. Gruppen ska 

efterhöra om möjlighet finns att hålla instruktörutbildning på klubben, ev. med samarbete med 

Simrishamns BK. Kurs för instruktörer har genomförts och var mycket uppskattad. Se om 

möjlighet finns att bjuda in samma instruktör till fler kurser, även öppna, på klubben.  

 

Utställning: arbetet med utställningen fortgår. Redan 20 anmälda, trots långt till sista 

anmälningsdag. Sista dag för anmälan och betalning 18 augusti.  Två nya tält är inköpta. Sandra 

håller på att ordna med sponsorer.  

 

Frivillig: Klubben väntar fortfarande på betalning från SBK för genomförda utbildningar. 

 

Övrigt: Medlemsmöte har hållits med föreläsning av Bengt Åke Bogren. En inventeringslista har 

skickats till grupperna. 

 

6. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll godkännes.  

 

  



7. Beslut tagna sedan föregående möte 

Beslut fattat om att låna ut bord och stolar till Helena Berlin.  

 

8. Ekonomi 

Sparbanken Skåne  199932,11 

Placeringskonto  172967,61 

Företagskonto  26964,50 

     

Nordea PG-konto  73887,49 

     

Klubbkassan konto 1910  5002,00 

     

Kökskassan konto 1930  3413,00 

     

Total   282234,60 

 

Klubben har inte haft några extraordinära in- eller utgifter under föregående månad.  

 

9. Fönster – beslut vid medlemsmöte 

Beslut fattat på medlemsmöte att inköp och montering av nya fönster till klubbstugan görs från 

Esperöds byggshop. Totalpris 81 574 kr (2 850 kr tillkommer p g a sidohängt fönster till köket).  

 

10. Rökförbud på utställningsplatser 

Den 1 juli 2019 träder en ny lag ikraft som medför rökförbud på platser som allmänheten har 

tillträde till, vilket medför att klubben är skyldig att bl. a. informera om rökförbud på tävlings- 

och träningsplatser.  

 

Styrelsen fattar följande 

 

BESLUT 

1. Rökförbud på klubbområdet, året om, oavsett tävlingar eller inte, från sopkärlen. 

2. Skylt ska beställas och sättas upp om var det rökfria området börjar. 



3. En askkopp ska köpas in och ställas vid sopkärlen.  

________________ 

 

11. Krav på instruktörer – svar från SBK 

Det finns ev. utrymme för klubben att hålla kurser med instruktörer som inte genomgått SBK:s 

instruktörsutbildning om klubben finner instruktören lämplig och informerar om att personen 

inte är utbildad av SBK. Klubben planerar att bjuda in Eva-Lena Bonder (HUG) för att få mer 

information om detta.  

 

12. Hundtävlingsservice 

Ann-Louise Esbjörnsson planerar att starta upp en hundtävlingsservice och undrar om hon får 

sätta sin logga/varumärke på de material som hon gör för klubbens räkning (i 

marknadsföringssyfte).  

 

Styrelsen fattar följande 

 

BESLUT (i Ann-Louise Esbjörnssons utevaro) 

Ok att Ann-Louise sätter sin logga eller liknande på aktuellt material.  

________________ 

 

13. Inkomna skrivelser  

Info från SBK om instruktörer, se p. 11. 

 

14. Övrigt 

Sara Eronn meddelar att hon p g a nytt jobb kan ha svårt att fullgöra sitt styrelseuppdrag i sin 

helhet efter september månad. Styrelsen kommer utvärdera om suppleant ska gå in under höst 

och vinter när det visat sig hur stor frånvaro det handlar om.  

 

Ann-Louise Esbjörnsson informerar om att det behövs informationsskyltar till tävlingar och ska 

sammanställa vilka skyltar som behövs.  

 

Fråga om klubben kan skriva rekommendation för medlem till utbildning till 

assistanshundsdressör. Lena Ytterberg ska samråda med Boel Lassing och skriva en 

rekommendation.   



Nästa möte 

Nästa styrelsemöte hålls den 5 augusti 2019.  

 

Mötet avslutas 

Ordföranden tackar för visat intresse.  

 

 

 

 

 

Lena Ytterberg, ordförande, tillika justerare Sara Eronn, protokollförare 

 

 

 

 

Lena Mårtensson, justerare 

 


