
Sydöstra Skånes Brukshundklubb. 
Medlemsmöte 12 maj 2014 
 

1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 

2. Claes von Gegerfelt valdes till ordförande 
 

3. Jessica Alenius valdes till sekreterare.  
 

4. Elisabeth Olsson och Rolf Ohlsson valdes till justerare tillika rösträknare. 
 

5. Kallelsens utskick godkändes. 
 

6. Dagordningen godkändes. 
 

7. Informationspunkter: 
 
- Då kassören var frånvarande informerade Jeanett Gerdin om att 

klubben har ca 107 000 kr på kontot. 
- Styrelsen har beslutat att det ska byggas en miljö-/valpbana på vänster 

sida av området mellan klubbstugan och appellplanen, där det tidigare 
varit en lekplats. Elisabeth Olsson tar fram plan/info och datum för när 
den skall byggas. Förslag och idéer kring detta mottages gärna. 

- Skotträning på klubben sker på måndagar, samt ibland när Sanna 
Wendels träningsgrupp tränar på fredagar och söndagar. Skylt med 
information om dagar och tider skall sättas upp. All övrig skotträning 
skall förankras i styrelsen innan den sker. 

- Klubben har nu en Facebooksida. Sidan har fyra administratörer, 
Elisabeth Olsson, Erica Gerdin, Claes von Gegerfelt och Maria 
Persson. Sidan skall ses som ett komplement till hemsidan och ett sätt 
för medlemmarna att hålla kontakt. 

- Skicka gärna information som kan vara intressant för andra till Claes 
von Gegerfelt som han kan lägga upp på hemsidan. Trevliga bilder är 
också välkomna. Medlemmar som på ett eller annat sätt hjälper till på 
klubben får gärna skicka en bild och en kort beskrivning av sig själv, 
så ska Claes försöka göra en trevlig ”mapp” för detta på hemsidan. 
Claes uppmanar också medlemmarna att kontakta honom om de skulle 
upptäcka någon ”felaktighet” på hemsidan 



- Jeanett Gerdin informerade om att klubben kommer att arrangera en 
inofficiell utställning på klubben den 17 augusti 2014. Jeanett påpekar 
att allas hjälp behövs för att detta ska bli ett lyckat och trevligt 
arrangemang. Jeanett meddelar också att klubben kommer att hålla sin 
första officiella rallylydnadstävling den 30 augusti 2014. 

  
8. Namnändring: Ordet lämnades fritt och sidorna för och emot 

namnändring fick framföra sina argument. Efter alla som ville fått 
framföra sin åsikt/sitt argument röstade medlemmarna. 
På frågan om öppen votering med handuppräckning sa alla ja. 
På frågan: ”Vilka är för förslaget att byta till namnet Sjöbo 
Brukshundklubb?” räknades 31 st för detta förslag. 
På frågan: ”Vilka vill inte byta namn till Sjöbo Brukshundklubb?” 
räknades 4 st för detta förslag.  
Detta kommer nu att lämnas vidare till SBK för ansökan/godkännande av 
namnbyte. 
 

9. Övrigt: Styrelsen bad om medlemmarnas godkännande att fortsätta med 
arbetet runt ett eventuellt byte från nycklar till ”tags” och göra ett byte till 
en kostnad på ca 20 000. Detta godkändes. 

 
10. Mötet avslutades och Claes hälsade kvällens föredragshållare Jörgen 

Thynell välkommen. 
 
 
 
 
 
 
Claes von Gegerfelt   Jessica Alenius 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
Elisabeth Olsson   Rolf Ohlsson 
Justerare    Justerare 
 
 
 


