
SBK Malmö Brukshundklubb PROTOKOLL FÖR STYRELSEMÖTE
Styrelsemöte  2014-02-24 Plats: Klubbstugan Kl: 19:00                    
Närvarande: Lotta, Jessica, Hanna, Stefan, Evalena, Annette, Danielle & Robert
Ej närvarande: Camilla

§ 1 Mötet öppnat  Lotta hälsade samtliga välkomna.
§ 2 Godkännande av dagordning  Godkändes.
§ 3 Godkännande av tidigare mötesprotokoll   Godkändes.

§ 4 Rapporter

4:1 Ekonomi
Robert och Annette kommer att arbeta tillsammans med delning av ekonomifunktionen.  
Robert kommer att ge över medlemsregistret etc. 
Bokslut är ej klart men kommer att vara tillgängligt till nästa möte. 
SBK Malmö 210.000 kr likvida medel. 

4:2 HUG 
Utbildningsansvaret har delegerats till Tereze Lindberg.  Lotta arbetar på att uppdatera Tereze i rollen 
som utbildningsansvarig.  HUG består idag av: Anders, Mia, Gert och Tereze (Eeva vilande) Tereze tar 
över som sammankallande.   
Kurser: bra försäljning på kurserna, enbart agilityn som inte är fullbokade. 
Övrigt: Tereze, Mia och Susanne Linden kan hålla rallykurser / helgkurser under 2014 för att köra igång 
Rallylydnaden igen.
HUG kommer att rapportera till Styrelsen via Lotta   

4:3 TK
Robert har varit sammankallande från TK till styrelsen, detta delegeras nu till Hanna.  
Sammankallande TK förslag : Lars Johnsson /Gun Grysell. Stefan ta frågan/förslag vidare till TK.

Förslag: Ny roll ”Huvudtävlingssekreterare” diskuterades och att Eva Wallberg är en god kandidat. 
Stefan tar förslag vidare till TK

PolisSM (5-6 sept)
Statusuppdatering från Joachim lästes upp. Styrelsen tillstyrker samtliga frågor om tillgång till 
klubbstugan, internet, tält på innergården, utlåning av kanon etc. 
Fråga Joachim om marknadsmaterial samt fråga om SBK Malmö kan få exponering i deras material och 
information. Danielle svarar på Joachims frågor 
MAT: Polisen överlåter all mat/servering till SBKK Malmö. Lotta tar frågan vidare till Irene Malm.   

SM 2015:  
Möte med Malmö Stad planerat. Sverker har sett över ribbersborgsplaneringen, underhållsfrågor samt 
spårfrågor. 

Ansökan om bidrag till FCI-IPO VM 2014. 
Styrelsen överens om att ett möte med kommunen är det första steget för att få klarhet i SBK Malmös 
ansvar och delaktighet i ansökan.  Brev till kommunen med kopia till Distriktet, SBK Centralt, Rolf W, 
Katinka och Göran Wessman. Evalena skriver brevet.

4:4 Agilitygruppen
Styrelsen skall försöka få en person från Agillitysektorn att rapportera till / bjudas in till styrelsemöten. 
Lotta fortsätter rapportera från Agilityn till Styrelsen. 

4:5 Patrullhundgruppen   /Frivilliggruppen
Christer Hansson har avsagt sig sina åtaganden inom frivilliggruppen.  
Bjuda in Jonas Ståhl för information om hans tankar och framtid för patrullverksamhet på SBK Malmö. 
Lotta pratar med Jonas Ståhl.  

4:6 Malmö Hundungdom  inget
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4:7 Markan/kansliet/Fastigheten
Förslag : Stug kommittéer 
Inför nästa möte skall styrelsen komma med idéer : 
Stugfixar dagar, generell uppfräschning av väggar, inventering av söndrig/gamal inventarier och 
grovstädning av stugan. 

Kyldisken : Michelle kommer att ge offert på lagning av kyldisken alternativ ny (Lotta rapporterar)
Stugfixardagar: Gå ut i god tid och informera medlemmar om stugfixardagar 

Nyckar: 50 nycklar är beställda. Problemet kvarstår att inte alla instruktörer har nycklar. Ny rutin och 
bättre kontroll på vem som har nycklar till stugan / kansliet skall utfärdas. (Stefan och Danielle)    

4:8 Arbetsgrupp Kommunen
Kommungruppen: Evalena och Stefan (gatukontoret, Malmö Stad, dagis etc.) 
Malmö Hundråd (kommunen) : Robert, Evalena och Stefan 

Övrigt:
Ribbersborgstrandens hundförenig : Förening som man bör vara med i om man vill rasta sin hund på 
ribban  http://www.ribersborgsstrandenshundforening.se/home.html

4:9 Distriktet
Årsmöte i 5 mars kl 19:00 P7 
Torsdag 27 feb är sista dagen för anmälan. Robert och Lotta kan, eventuellt Stefan.  Fler tillfrågades.
Dagordning etc. finns att hämta på distriktets hemsida. 

4:10 Info/PR & Hemsida 
Djursjukhuset (Fredrik) vill ha kontakt med klubben för kommande sponsrings år. 
Tidigare sponsring från Djursjukhuset: 
10.000 kr i kontakta medel samt ca 30.000 kr i föremål/hundsaker.  EvaLena och Nina tar kontakt med 
djursjukhuset om möte. 
Göran Ask Evalena tar kontakt 

Evalena tar över som kontaktperson till Sponsorgruppen

Hemsida:  Anders Rylanders fråga och synpunkter genomgicks. 
IPOgruppen skall stå kvar på hemsidan, dock sättas som ” vilande” 
Övriga frågor och ideer kommer Jessica att ta med Anders. 

Jessica tar över rapporteringen om hemsida 

Facebooksidan officiella: Alla medlemmar och icke medlemmar kan ” lajka” sidan, här skriver vi 
generellt om klubben, våra evenemang, tävlingar och annat intressant som kan bidra till intresset för 
SBK Malmö Administratörer ( Eva, Danielle och Jessica)
Facebook Gruppsidan: Detta är en intern/ sluten gruppsida. Här är enbart medlemmar med och frågor 
från såväl styrelsen som medlemmar kan diskuteras här.  Administratör (släpper in nya medlemmar) 
är Eva Wallberg  

§ 5 Beslutsfrågor  
Dagens beslut finns under respektive punkt.

http://www.ribersborgsstrandenshundforening.se/home.html
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§ 6 Skrivelser

Skrivelse/Förslag från Ulrike Ostermann gällande loppis på klubben. Styrelsen tillstyrker om loppis-event ej 
krockar med t.ex. Tävlingsdagar osv.  Danielle Svarar Ulrike

§ 7 Övrigt

-Översiktkalender på tavlan (Danielle + Lotta) 

Telefon:  Ändra telefontiderna till tisdag kl 17:00-19:00 Robert tar ansvar för detta. När telefonen ej svaras skall 
meddelande om hänvisning till e-post alternativ telefontid ges. Jessica meddelar Anders (hemsidan)

-Styrelseprotokoll läggas offentligt på hemsidan? mötet beslöt att bordlägga frågan till senare.

-Infobrev (till medlemmar) : mötet beslöt att bordlägga frågan till senare.

-Medlemsundersökning diskuterades, mötet beslöt att bordlägga frågan till senare.

-Förslag på kanslist, Styrelsen skall tänka på denna fråga och mötet beslöt att bordlägga frågan till senare.

-Uppvaktningspolicy diskuterades, mötet beslöt att bordlägga frågan till senare.

-Vilka skall sitta i VU?  mötet beslöt att bordlägga frågan till senare.

Samtliga i styrelsen läsa igenom mål och vision för 2014 inför nästa möte samt tänka på frågan: 
Vad kan styrelsen göra för att få medlemmar att samarbeta bättre och få ett större engagemang? 

§ 8 Nästa möte måndag 31 mars 2014 

Bokade styrelsemöten: 28 april och 2 juni

§ 9 Mötet avslutades kl 22:30

…………………………..                                   …………………………….              
Lislotte Andersson, Ordförande                 Danielle Braender, Sekreterare


