
Styrelsemöte för Sjöbo brukshundklubb 
2021-02-08, Digitalt möte via Zoom 

1. Mötet öppnas 

         Ordförande (Lena Ytterberg) hälsar alla välkomna. 

2. Närvarande 

 Lena Ytterberg (Ordförande) 

 Malin Rosén (V. ordförande) 

 Linnéa Karlsson (Sekreterare) 

 Eva Signal (Suppleant) 

 Sara Eronn (Suppleant) 

 Lena Mårtensson (Ledamot) 

 Jan Mårtensson (Kassör)  

 Tommy Bech (Ledamot) 

 Lars Fredriksson (Ledamot) 

 Boel Lassing (Suppleant) 

3. Val av justerare 

 Malin Rosén och Lena Ytterberg,  väljs till att justera protokollet. 



4. Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkännes. 

5. Föregående mötesprotokoll 

 Föregående mötesprotokoll godkännes. 

6.  Beslut tagna sedan föregående möte 

 Styrelsen har beslutat följande: 

 Mentalgruppen får ett godkännande av att anordna ett ”mini” MH  
 den 21 Februari, samt ett brush-up/uppdatering för figuranter på  
 klubben söndag den 28 februari kl 09:00-13:00. Allt sker utomhus  
 och egen fika medtages. 

 Mentalgruppen får även be Claes lägga upp en annons för att nå   
 fler figuranter till utbildning d v s M1 och M2. 

 En licens till digitala plattformen Zoom för att genomföra möten  
 online. Licensen länkas till sekreterare (Linnea), Sekreterare    
 (Linnea) aktiverar och ansvarar för tillgång och användning av   
 Zoom-kontot. 

  



7.  Ekonomi 

 Januari 

 Sparbanken Skåne                                                 148667,11 

 Placeringskonto                                                       141581,61 

 Företagskonto                                                          7085,50 

 Nordea PG-konto                                                  28102,89 

 Klubbkassan konto 1910                                        5014,00 

 Kökskassan konto 1930                                         3089,00 

 Total                                                                        184873,00 

 Under månaden har vi betalt in medlemsavgifter till  

 SBK Skåne-distriktet 7614kr och fått ett ”coronabidrag” från dem  
 på 2860kr. 

 Vi har också fått vårt årliga bidrag från Studiefrämjandet, i år   
 på 12000kr. 

  

 8. Årsmötet 18/4 kallelse och publicering  

 Styrelsens hoppas på fysisk möte men fortsätter restriktionerna   
 samt smittspridningen hålls mötet via Zoom. 

 Kallelse skickas ut 4 veckor innan mötet. 

 Beslut om var årsmötet ska hållas beslutas vid nästa styrelsemöte. 

 Lena förklarar upplägg kring digitalt årsmöte. Styrelsen diskuterar   
 olika förslag. 



9. Nyhetsbrev till medlemmar om årsmötet och covid-19  

 Se föregående punkt. 

10. Avtalsinstruktörer 2021 

 Malin presenterar hur planeringen ser ut kring avtalsinstruktörer. 

 Aktuella kurser och datum kommer att lägga ut på hemsidan. 

11.  Staket kring agillityplan 

 Den 25 januari påbörjade Sjöbo Stängsel sitt arbete med att hänga  
 in agillityplanen. 

  

12. Avtal skogssällskapet 

 Med små ändringar i avtalet så godkänner styrelsen att vi    
 skriver under avtalet. 

13.  Städdag 

 Förslag på att planera in en städdag på klubben söndagen den 25   
 april 10:00-13:00.  

14. Inkomna skrivelser 

 Inga inkomna skrivelser. 

ötet avslutas



15.  Övrigt 

 Malin och Linnea ansvarar för ett utkast till skylt vid agilityplan. 

 Malin ansvarar för kodlås till grind agilityplan.   

 Teddy ansvarar för snöröjning på klubben. 

16. Nästa möte 8 mars 

 Digitalt möte kl 19:00 via Zoom. 

17. Mötet avslutas 

  

 Lena Ytterberg, Ordförande        Linnea Karlsson, Protokollförare 

 _______________________ __________________________ 

 Malin Rosén, Justerare                 

            

 _______________________ 



       

           

          


