
Styrelsemöte för Sjöbo brukshundklubb 
2020-03-09 Sjöbo Brukshundklubb, Anklam, 
Sjöbo  
1. Mötet öppnas 

         Ordföraren (Malin Rosén) hälsar alla välkomna. 

2.       Närvarande 

          Malin Rosén (V. ordförande) 

          Linnéa Karlsson (Sekretrare) 

          Jan Mårtensson (Kassör) 

          Lena Mårtensson (Ledamot) 

          Tommy Bech (Ledamot) 

          Sara Eronn (Suppleant) 

          Boel Lassing (Suppleant) 

          Eva Signal (Suppleant) 

          

          Frånvarande  

          Lena Ytterberg (Ordförande) 

          Lars Fredriksson (Ledamot) 

           

           



    

3.       Val av justerare 

          Lena Mårtensson och Malin Rosén väljs till justerare. 

4.       Godkännande av dagordning 

          Dagordningen godkännes. 

5.        Föregående mötesprotokoll 

           Protokollet godkännes. 

6.        Beslut tagna sedan föregående möte 

 Styrelsen har beslutat att mentalgruppen får anordna ett extra MH  
 den 23/5. 

7.        Ekonomi 

           Sparbanken Skåne                                                 151421,11 

           Placeringskonto                                                       142067,61 

           Företagskonto                                                          9353,50 

           Nordea PG-konto                                                  38186,69 

           Klubbkassan konto 1910                                        4214,00 



           Kökskassan konto 1930                                          2856,00 

           Total                                                                        196677,80 

8.        Årsmötet 

 Diskussion  och genomgång om årsmöte, inkommer förslag om att  
 göra en annorlunda prisutdelning samt att förlägga mötet på en   
 helgdag. 

9.         Medlemsmöte våren 2020 

 Förslag till vad vi vill ha på medlemsmöte framöver. 

 - Lägga mötet på en annan dag, eventuellt söndag 24/5  

 - Pröva på patrullstig, Sara tar kontakt med Teddy. 

10.        Agilityplan  

 - Önskar ha en inhängnad plan för ökad trygghet.  

 Inhängnad plan till agility för att locka ungdomar att träna. Förslag  
 är ett galvat staket men gjutna stolpar som är 35x65m med en 4   
 meters grind så att traktorn kommer in. Malin Rosén har varit i   
 kontakt med Sjöbo stängsel, offert ska inkomma. Summan    
 bestämmer om det måste beslutas på ett medlemsmöte. Vi kan söka 
 pengar från sparbankstiftelse, (Jan har kolla på detta). 

  

11.        Inkomna skrivelser 



           - Från Gunvor Jönsson, hyra/lån av klubbstugan  

             fredag 24/4 - söndag 26/4 för räddningshundarna. 

             Enbart för övernattning då de har övning på Revinge. 

             Mentalgruppen godkänner så länge stugan hålls i ordning, då  

             uppfödare håller i MH. 

             Beslut 

             Gunvor hon väljer att avstå då hon tycker att det blir för stökigt. 

             - Från Thomas Undenius och Torsten Eriksson, önskemål om  

             en skylt vid vägen/nedgången till planen om klubbens  

             trivselregler. 

             Beslut 

             En uppdaterad skylt med trivselreglerna kommer sättas på  

             parkeringen, storlek 50x70 cm. 

             

12.        Övrigt 

             Torsten Eriksson kommer skicka in en skrivelse i samråd med  

             markansvarig angående Björka. 

              Det finns problematik med bokning av spårmarker genom  

              Stiftelsen Skånska landskap. 

          



              Sara kollar upp antalet vita pinnar som ”staket” till tävling. 

              Diskussion om ett kontrakt för kommande instruktörer.  

         

 13.        Mötet avslutas 

Malin Rosén, Ordförande                 Linnea Karlsson, Protokollförare 

Lena Mårtensson, Justerare                       Malin Rosén, Justerare 

            

       

           

          


