
SJÖBOS BRUKSHUNDSKLUBB 
Protokoll fört vid styrelsemöte 
 
Datum  2014-10-06 
Plats Klubbstugan Anklam 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Jeanett hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Närvarande Jeanett Gerdin 
  Bengt Christensson 
  Rolf Olsson 
  Maria Persson 
  Lars Fredriksson 
  Johanna Johansson 
  Marie Jönsson 
  Inger Hörnfeldt 
  Claes von Gegerfelt 
  Anneli Carlsson 
  Ruby Rydén 
  Ingrid Nord 
  Erica Gerdin 
  Gunvor Jönsson 
 
      Frånvarande Elisabeth Olsson 
  Jessica Allenius 
 
 
§ 3   Val av justerare    
Bengt Christensson och Rolf Olsson valdes att justera protokollet. 
 
§ 4   Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 5  Föregående mötesprotokoll 
Mötesprotokoll från 2014-09-01 godkändes. 
 
§ 6  Rapport 
Rolf rapporterar från Distriktsmötet.  
Sjöbo Bk representerades av Rolf, Claes och Teddy. 

- Eva från Åhus håller i en talanggrupp. När vi upptäcker talanger i klubben skall vi 
anmäla dessa till Eva. 

- 19/10 hålls en Patrullhundstävling. 
- Friskvårdsgruppen lägger ner sin verksamhet p g a bristande intresse 
- SM i Bruks 12015 kommer att hållas i Malmö – se vidare distriktets hemsida 
- En utbildning för ”rallysekreterare” kommer att hållas i Sjöbo 
- Jan Gyllensten kommer till Skåne den 16 nov -14, för att tala om SBK:s nya policy. 

 
 

 



Grupper 
 

 Rallylydnad 
 Annelie informerar:  

- Rallytävlingen gick bra. Vi sålde lotter för ca 800kr, siffror för den totala vinsten har 
ännu inte räknats ut. Bengt kommer att skicka uppgifterna till Annelie så snart de är 
klara. 

- Det är svårt att få domare och skrivare till tävling, önskvärt att vi utbildar skrivare 
innan nästa tävling.  

 
Beslut: att bevilja utbildning av skrivare till Rallylydnad 
 
Mental 
Erica informerar: 
Material försvinner! Man behöver ett låsbart skåp! 
Jeanett erbjuder gruppen ett skåp. 
Uppfödare som vill att vi anordnar MH för deras valpköpare, bör ge något i gengäll till 
klubben ex ställer upp och håller kurs.  
 
Utbildning 
Marie informerar: 
Gruppen kommer att ha ett möte den 20/10. Ett nytt tillskott till gruppen är Gunvor Jönsson. 
 
Hus 
Teddy informerar: 
Bygget av CarPorten är i full gång! Grunden är utgrävd och plintar på plats, material beställt 
och levereras på onsdag. 
 
IT 
Claes informerar: 
Allt rullar på! Inget nytt! 
 
Tävling 
Ruby informerar: 

- 6/9 gick elitspåret med 15 anmälda. 
- 4/10 Lydnadstävling med 49 anmälda. 
- 5/10 gick KM lydnad av stapeln. Jeanett Gerdin  med Annie tog hem 

Klubbmästartiteln och Sanna Wendel med Kelly blev Årets nybörjare. 
- 8 anmälda till DM-kval patrull till 2015. 
- Barometern behöver ses över. 
- Vi har endast en tävlingssekreterare, vi behöver utbilda fler. 

 
Beslut:  
att Ruby tillsammans med rallygruppen tar fram ett förslag till ny ”resultaträkning” av 
Barometern. 
att bevilja utbildning av tävlingssekreterare.  
 
 
Köket 
Ingrid informerar: Försäljningen har gått bra vid våra tävlingar. 



 
 
Tacksägelsefest – Inköp 
Frågan gick till Ingrid, om hon tror att köksgruppen kan tänka sig att gå vidare med planering 
av fest för de vi lånat marker av och alla de som hjälpt till i klubben under året. Ingrid tar med 
sig frågan till köksgruppen. 
Grupperna skall lämna in namn till styrelsen på dem som hjälpt till. 
 
Inköp av skrivmaterial, kuvert och frimärke etc görs vid behov av dem som behöver detta och 
kvitto lämnas till Bengt! 
 
§ 7 Inkomna skrivelser 
Inga skrivelser inkomna. 
 
§ 8 Ekonomi 
Klubbens tillgångar uppgår idag till 147.414 kr. 
 
§ 9 Städ/uthyrning 
Rolfs förslag på städschema dras tillbaka, då många medlemmar reagerat negativt på detta. 
Frågan hur vi skall lösa städningen av klubbstugan kommer istället att tas upp på årsmötet.  
Ändrade regler för uthyrning av stuga och plan bordlades, tidigare beslut i frågan gäller tills 
vidare. Frågan tas upp vid nästa styrelsemöte.  
 
§ 10 Namnbyte 
Namnbytet är så gott som genomfört, posten är meddelad, banken är klar och så även 
kommunen. Bengt skall bara lämna in uppgifter till skattemyndigheten. 
 
§ 11 Medlemsmöte 
Nästa medlemsmöte sker på annandagsträffen. 
 
§ 12a Styrelsebeslut tagna via mail 
Mentalgruppen behövde köpa in snören till haren, en ny ögla för upphängning av overallen, 
lim och färg till att måla figurraden, hänglås med tillbehör till mtrl lådan.  
Beslut: att bevilja inköp enligt ovan.  
 
§ 12b Styrelsebeslut tagna via telefon 
Inga beslut tagna via telefon. 
 
§ 13 Skott 
 
Ingrid har hållit i skotträningen detta år. Vid några tillfällen har Ingrid inte kunnat och då har 
träning uteblivit. Det är därför önskvärt att det är minst två men helst tre som kan hålla i 
träningen.  
Frågan är också hur länge in på året ska vi erbjuda skotträning? Det blir mörkt tidigt nu, ska vi 
byta dag? Träna på helgen? 
 
Beslut: att bordlägga frågan till nästa möte. 
 
 
 



 
§ 14 Övriga frågor 
 
SM-bruks Förfrågan har inkommit om vi kan hjälpa till vid SM-bruks! Jeanett kommer att 
svara att vi idag inte har någon hjälp att erbjuda. 
Öppet Hus 
I samband med namnbytet planerar klubben att anordna ett ”öppet hus” med olika aktiviteter! 
Gunvor och Erica har fått i uppdrag att komma med förslag! 
Gunvor och Erica har idag med sig många förslag: 

- T-tröjor med vår logga 
- Uppvisning skydd/ipo 
- Hundmassage 
- Tipsrunda 
- Irenés djurvård 
- Grilla korv och hamburgare 
- Prova på rally/agilitybana 
- Tävling (med hund) 
- Apport mot cancer 
- Uppvisning lydnad 1-elit 
- Försäljning av tröjor 

Tröjorna kommer att vara svarta med tryck på ryggen ”Sjöbo BK” plus en tass, vår logga 
kommer att sitta på en av ärmarna.  
Förslag från Ingrid att vi tar in även barnstorlek i tröjorna. 
Datum för öppet hus kommer att finnas på hemsidan. 

 
§ 15  Mötet avslutas 
Ordföranden avslutade mötet. 
Nästa styrelsemöte den 3 nov kl 19.00 klubbstugan i Anklam. 
 
   
Vid protokollet     Mötesordförande     Justerare       Justerare 
 
 
 
Inger Hörnfeldt     Jeanett Gerdin         Bengt            Rolf 
                                                              Chistensson   Olsson  
  

 
 

 
  

  
  


