
 

 SBK Malmö Brukshundklubb   PROTOKOLL FÖR STYRELSEMÖTE 

Styrelsemöte  2014-03-31   Plats: Klubbstugan Kl: 19:00                             

Närvarande: Lotta, Jessica, Stefan, Evalena, Danielle & Robert   

Ej närvarande: Camilla, Annette och Hanna  

 

 

§ 1 Mötet öppnat: Lotta hälsade samtliga välkomna. 

§ 2 Godkännande av dagordning: Godkändes. 

§ 3 Godkännande av tidigare mötesprotokoll: Godkändes. 

§ 4 Rapporter 

4:1 Ekonomi 

274.000 kr rörelsekapital motsvarande tidpunkt 2013 120.000 kr 

-April får styrelsen ett aktuellt resultat.  

-SBK Malmö fonder diskuterades.  

 

4:2 HUG  

Fortbildning av instruktörer samt bygga på instruktörsstocken diskuterades. 

Utbildningar: Carro är anmäld till agility domare bildning samt Stefan och Thomas söker utbildningar till 

tävlingsledare. 

 

-Tereze, Mia, Gert och Anders driver idag HUG men det behövs fler till gruppen  

-Önskemål att få in en person från agilityn i gruppen. 

-HUG anser inte att klubben har resurser för att medverka på Hamnfesten eller 1 maj.  

-HUG kommer att arbeta på att få ihop en aktiv uppvisningsgrupp.-Vi har inte kapacitet att hålla fler 

kurser även om efterfrågan finns.  

-Christer Hansson kommer att hålla helgkurser spår 

-Presentation av instruktörer till hemsidan diskuterades, detta arbete pågår. Jessica fixar bilder + kort  

 presentation på hemsidan.  

 

4:3 TK 

-Ny sammankallande till TK är Håkan Svärdh. 

 

SM 2015:   

-Mats Eriksson (Höör) tar hand om skyddet, Håkan önskar driva söket och Lars Johnsson önskar  

 ansvaret för rapporten. Vi saknar ansvarsgrupp för IPO.  

-Nästa informationsmöte kommer att hållas med intresserade klubbar 9 april i Höör.  

-23 april ordförandemötet: Lotta har begärt 15 min tid för att informera om SM.  

-Planeringsmöte med Kommunen kommer att hållas på Ribban nästa vecka. 

 

 

Polis SM (5-6 sept) 

Tävlingen hålls lördag och söndag.  Lotta har hand om spåren, Tereze är provledare lydnad och Mats 

tar hand om skyddet.  

Har reglerna ändrat sig?  Mark? Lotta kommer att kontakta Patrik 

Mat: Lotta har diskuterat matfrågan med Irene 

4:4 Patrullhundgruppen /Frivilliggruppen  inget  

  

4:5 Malmö Hundungdom  inget 
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4:6 Markan/kansliet/Fastigheten 

-Irene fortsätter med köket 

-Städet: Petra vill behålla städningen, ny dammsugare är inköpt.  

-Renoveringsprojekt: Lotta och Michelle har kontakt med folkhögskolan för renoveringsprojekt på   

 klubben.  Kyldisken ska på service, detta är bokat. 

-Stefan har ordnat fler nyckelkort. Behöver man ett nyckelkort (instruktörer) ska man kontakta Stefan.   

-Klubbens avtal med Kommunen. Dags att förlänga? Vi ska hitta avtalet, scanna in och alla får ta del av 

 det avtal som råder idag.  Robert och Danielle ordnar med detta. 

-Fråga Anders om han kan sätta upp kopiatorerna/skrivarna samt sladdarna vid datorn  

 (Lotta och Danielle)   

4:7 Arbetsgrupp Kommunen 

PUNKTER vi driver med kommunen just nu:  

1. Malmö Stad  (Dagiset/bygget)  Kommungruppen  

2. IPO VM (se ovan) lotta tar kontakt. 

3. Tillfälliga Dagiset Stefans har inte fått återkoppling   

Kommungruppen: Evalena och Stefan (gatukontoret, Malmö Stad, dagis etc.)  

Malmö Hundråd (kommunen) : Robert, Evalena och Stefan  

IPO VM: Evalena har försökt få kontakt med Peter Rödby. Från SM sida är allt klart.  

SBK Malmö önskar se nytt förslag där vi är ansvarsfria Lotta kontaktar SBK och ber om nytt avtal.  

Övrigt: 

Stugfixardagar planerades: 3 Maj kl 14:00  Danielle lägger ut på FB och anslagstavlan  

4:8 Distriktet 

Jonas Stål blev invald i valberedningen till distriktet  

  

4:9 Info/PR & Hemsida  

Evalena kommer att hålla ett möte med Eva Wallberg och Charlotte   

 Förslag: Sponsoransvar för klubbtävlingar och sponsoransvar för SBK Malmö  

-Möte är bokat 4 april med Djursjukhuset (Fredrik)   

-Sponsoravtalet med Djur&Natur ska skriva om. Lotta kontaktar  

-Styrelsen avvaktar med sammankallande och prisansvar till 6 april 

§ 5 Beslutsfrågor   

VU: Mötet beslutat att Stefan, Lotta och Robert tar VU  

§ 6 Skrivelser 

Ulrike har fler frågor gällande loppis på klubben den 25 maj. Danielle svara och be om ett förtydligande.  

§ 7 Övrigt 

Protokollen: Samtliga protokoll skall PDF: as och läggas ut på hemsidan.  

Frågan om övriga arbetsgrupper önskar samma sak för protokollen för: TK, Agility och HUG  
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Bjuda in kommittéer: Vid nästa möte bjuder Styrelsen in Agility och Irene Malm. 

Planera för möte med HUG, TK, Sponsorgruppen, Irene, Danielle + Lotta skickar inbjudan till grupperna   

Mål : hur vi ska samarbeta och hjälpas åt.  

  

Ungdomsverksamheten : Viljan att arbete med ungdomsverksamheten finns, vi överlämnar till  HUG 

Robert kommer att ta kontakt med hundungdom för mer info: Ligger under SKK/Fritidsförvaltningen. 

 

Kanslist diskuterades 

Behovsanalys/Arbetsbeskrivning: 

Det har tagit två år att bygga upp en ny struktur, det finns brister i vissa områden. Lägga över tidskrävande 

uppgifter på en kanslist, ute-vård, studiefrämjandet, ragga instruktörer (HUG) markan, beställer varor, 

protokollen, hemsidan, mailen, telefon, arbeta med kommittéer med uppföljning etc.  

-Fram till SM anser styrelsen att det är ett gott förslag.  

-Behovsanalys och tydlig arbetsbeskrivning måste utföras – Lotta  

-Vad blir kostanden ?  

Evalena tar reda på hur nystartsjobb fungerar   

 

-Jävighetsfrågan togs upp  

-Extra medlemsmöte diskuterades  

-Uppvaktningspolicy diskuterades. Hanna (inte närvarande) ta fram förslag på policy 

 

§ 8 Nästa möte måndag 28 april  

  

§ 9 Mötet avslutades kl 21:00 

 

 

 

…………………………..                                    …………………………….                

Lislotte Andersson, Ordförande                 Danielle Braender, Sekreterare 

 

 

 

 


