
Styrelsemöte för Sjöbo brukshundklubb 
2021-04-12, Digitalt möte via Zoom 

1. Mötet öppnas 

 Ordförande (Lena Ytterberg) hälsar alla välkomna. 

2. Närvarande 

 Ordförande (Lena Ytterberg)  

 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) 

  

 Frånvarande  

 Boel Lassing (Suppleant) 

  



 3. Val av justerare 

 Lena Ytterberg och Malin Rosén väljs till att justera protokollet. 

4. Godkännande av dagordning 

 Nästa möte den 10 maj lades till på dagordningen. 

5. Föregående mötesprotokoll 

 Föregående mötesprotokoll godkännes. 

6.  Beslut tagna sedan föregående möte 

 Styrelsen har fattat beslut om att ändra tiden till årsmötet till 16:00 

7.  Ekonomi 

 Mars 

 Sparbanken Skåne                                                 170342,11 

 Placeringskonto                                                       141581,61 

 Företagskonto                                                          28760,50 

 Nordea PG-konto                                                  17630,79 

 Klubbkassan konto 1910                                        5014,00 

 Kökskassan konto 1930                                         3263,00 



 Total                                                                        196249,90 

 Under månaden har vi fått ett bidrag från stiftelsen Färs och Frosta 
 på 20000kr till vårt stängsel runt agilityplanen. 

 vi har dessutom fått ett investeringsbidrag från Sjöbo kommun på  
 5000kr avseende samma stängsel, med löfte om ytterligare 5000kr  
 när vi redovisat den totala kostnaden. 

8. Årsmöte Studiefrämjandet  

 Studiefrämjandet Skåne-Blekinge kommer p g a rådande    
 omständigheter att genomföra årsmötet helt digitalt via Zoom. 

 Mötet äger rum den 28 April 18:00, Emelie Knast kan gå på mötet,  
 Malin Rosén är reserv. 

9. Årsmötet 

 Totalt 23 st är anmälda till mötet inkl styrelsen. 

 Styrelsen diskuterar prisutdelningens form inför årsmötet. 

 Styrelsen har lite synpunkter kring ett fysiskt möte som                  
 tävlingsförarkommittén föreslår för 23 maj. Lena återkopplar till   
 Eva Andersson att under förutsättning att restriktionerna hävs och  
 vädret tillåter så kan prisutdelning ske på klubben. 

 Skulle detta inte kunna genomföras på ett smittsäkert sätt skall       
 priserna hämtas i klubbstugan efter kontakt med Eva Andersson   
 eller någon i styrelsen. 



 10. Läger 2021 

 Lägergruppen har förslag på att hålla lägret med endast 8 personer i 
 varje grupp, och restriktionerna fortsätter. 

 Styrelsen beslutar att med gällande restriktioner måste vi avstå från  
 vårt traditionsenliga läger 2021.  

11.  Vårens kurser 

 Utbildningsgruppen har i nuläget inga kurser igång, pga inget svar  
 från avtalsinstruktörer. Utbildningsgruppen jobbar vidare i frågan. 

  

12. Inkomna skrivelser 

 Mentalsektorn önskar lägga till ett MT för Boxerklubben, då den   
 förra blev inställd, förslag den 28 eller 29 augusti mentalsektorn   
 återkommer med besked när datum är bestämt. 

  Styrelsen godkänner. 

 Reklamförfrågan från Tikspac angående reklamstolpar i Sjöbo   
 kommun.  

  

13. Övrigt 

 XL bygg, har bygghjälp där man kan nominera olika föreningar att  
 få hjälp med byggprojekt.  

 Diskussion kring spår- och sök träning på Björka-fältet. Sjöbo BK  
 har inga tider för träning på fältet.  



 Ingen träning får därför ske där.  Sara och Tommy fortsätter           
 dialogen med P7 tillsammans med övriga klubbar i området. 

14. Nästa möte 10 maj 

 Digitalt möte kl 19:00 via Zoom. 

15. Mötet avslutas 
 

 Lena Ytterberg, Ordförande        Linnea Karlsson, Protokollförare 

 _______________________ __________________________  
 

 Malin Rosén, V Ordförande 

 ________________


