
Styrelsemöte för Sjöbo brukshundklubb 
2021-05-10, Digitalt möte via Zoom 

1. Mötet öppnas 

 Ordförande (Malin Rosén) hälsar alla välkomna. 

2. Närvarande 

 Malin Rosén (Ordförande) 

 Tommy Bech (V. ordförande) 

 Linnéa Karlsson (Sekreterare) 

 Eva Signal (Ledamot) 

 Sara Eronn (Suppleant) 

 Lena Mårtensson (Ledamot) 

 Jan Mårtensson (Kassör)  

 Lennart Johannesson (Suppleant) 

  

 Frånvarande  

 Lars Fredriksson (Ledamot)  

 Eva Wallberg (Suppleant) 



 3. Val av justerare 

 Malin Rosén och Tommy Bech väljs till att justera protokollet. 

4. Godkännande av dagordning 

 Tillägg ny punkt 11 Medlemsmöte 2021”. 

5. Föregående mötesprotokoll 

 Föregående mötesprotokoll godkännes. 

6.  Beslut tagna sedan föregående möte 

 Förfrågan från SBK Malmö om att låna appellplanen den 8 maj   
 samt den 5 juni, godkännes av styrelsen. 

7.  Ekonomi 

 April 

 Sparbanken Skåne                                                 170722,11 

 Placeringskonto                                                       141581,61 

 Företagskonto                                                          29140,50 

 Nordea PG-konto                                                  12350,99 

 Klubbkassan konto 1910                                        5014,00 

 Kökskassan konto 1930                                         2627,00 



 Total                                                                        190714,10 

 Under månaden har vi betalt 2875 kr för vägunderhåll. 

 Vi har också betalt markarrende med 3125 kr (skogssällskapet) 

  

8. Distrikts representant 

 Malin ska kolla upp om det verkligen behöver vara två represen-  
 tanter annars kommer Claes att vara representant själv.  

 Betänktetid till nästa möte. 

9. Styrelsemöte 2021  

 Kommande möten kommer att äga rum på följande tider: 

 14 juni med grupperna  
 9 augusti  
 13 september  
 11 oktober med grupperna  
 8 november  
 13 december 

 Mötena kommer att fortsätta digitalt via Zoom. 

10. Städdag  

 Eva och Sara gör en sammanställning vilka arbetsuppgifter som   
 behöver göras. 



 Arbetsuppgifterna kommer fördelas på träningsgrupperna. 

 Lennart kommer att ombesörja arbete med terrassen för att   
 bekämpa ogräs. 

11. Medlemsmöte 2021 

  Restriktionerna fortsätter vilket gör att vi inte kan ha något    
 medlemsmöte för närvarande.  

 Vi planerar in ett datum för ett medlemsmöte i hopp om att det ska 
 bli av. Den 22 augusti kl 11:00 är ett medlemsmöte inbokat. 

 Malin och Linnea skickar ut kallelse samt tar emot förslag till mötet. 

12. Inkomna skrivelser 

 Sommarlovsprogram för ungdommar i Sjöbo kommun. 

 Distriktsmöte SBK Skåne 210512 är inställt 

 Förfrågan från Stiftelsen Skånsk MTB utveckling där det      
 projekteras för mountainbikeleder i Sjöbo Ora. 

 Mailet skickas ut till samtliga i styrelsen för synpunkter, Malin tar   
 vidare synpunkter till Fredrik Piper. 

 Senast måndag den 17 maj ska synpunkter inkomma. 

  

13. Övrigt 

 Hyvling av väg bör göras kontinuerligt beror på väder och hur   
 mycket vägen används, Tommy kolla upp till nästa möte. 



 Prisutdelningen från årsmötet kommer att delas upp på olika tider  
 då vi inte vill att det ska bli någon folksamling. 

 Information kommer att komma på Sjöbo BK’s hemsida. 

 Framkommit uppgifter om att vår nya inhägnad används som rast  
 gård vilket inte är godtagbart. Medlemmar uppmanas att hjälpas åt  
 att hålla koll. 

 Lås till agillityplanen är på gång. 

14. Nästa möte 14 juni. 

 Digitalt möte kl 19:00 via Zoom. 

15. Mötet avslutas 
 

 Malin Rosén, Ordförande        Linnea Karlsson, Protokollförare 

 _______________________ __________________________  
 

 Tommy Beck, V Ordförande 

 ________________


