
SBK Malmö Brukshundklubb PROTOKOLL FÖR STYRELSEMÖTE
Styrelsemöte  2014-04-28 Plats: Klubbstugan Kl: 19:00                    
Närvarande: Lotta, Jessica, Hanna, Stefan, Evalena,  Danielle & Robert
Ej närvarande: Anette 

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

§ 4 Rapporter

              4:1 Ekonomi

 133.000 kr aktuellt resultat. 
 Kvartalsrapporten scanna in och lägga i dropboxen.
 Annette tar hand om medlemsrapporteringen helt och hållet.
 Sponsring på hemsidan + DogMac 2.000 kr.
 Hur ekonomin och fördelningen i träningsgrupperna diskuterades. Stefan ska undersöka om vi har en 
regel/policy? 

4:2 HUG 

 Förhoppning att träffa Agilityn idag
 Kurserna fulla. Rallylydnad startar snart, ny valpkurs inom kort
 Patrullhund/Frivilliggruppen: ingen rapport 
 Beslut att erbjuda träningsgrupperna en informationskväll med Jan Gyllensten med tema: Etiska
  dressyrmetoder, kommunikation och uppfostran kontra momentsinlärning. Lotta ordnar
 Lydnadskurserna blir inte fulla vilket vi inte riktigt förstår. Presenterar vi kurserna bra? Förslag till HUG 
  att formulera om och eventuellt erbjuda grundkurs ett och två? Kursutvärderingarna, skickas dom ut 
  efter kursens slut? 
  Vilket typ av meddelande går ut till kursare när dom anmäler sig? Får alla information om andra 
  alternativ, våra facebooksidor etc?  
 Regler gällande avbokningar av kurs diskuterades. Vad har SBK Malmö för regler? 
  Lotta tar frågorna på planerat Hemsidemöte med hemside-ansvariga samt HUG.  
 Jessica jagar bilder till instruktörerna.

 4:3 TK

                 Förslag: Ny roll ”Huvudtävlingssekreterare” diskuterades, inte klart. Stefan tar förslag vidare till TK

                   PolisSM 
                 Lotta tar skyddspåren, Tereze vanliga spår/lydnaden?. Funktionärer efterlyses för övriga
                   jobb samt köket.
                 Pölsemannen diskuterades, Lotta undersöker 

SM 2015:  
 Tillägg till kontraktet FCI diskuterades. Det är genomläst av jurist, styrelsen godkänner avtalet. Lotta 

skickar godkännande med kommentarer till Distriktet. 
 Arbetet fortsätter med dialog med Malmö Stad. De flesta ansvarsområden är fördelade samt ett 

bra möte med övriga klubbar hölls i Höör den 9 april. Gruppen arbetar med att ta fram en SM 
logga som skall godkännas centralt 

4:6 Malmö Hundungdom  inget

4:7 Markan/kansliet/Fastigheten
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  Avtal för SBK Malmö går ut 20151231, ny ansökan om tillstånd diskuterades.
   Danielle och Robert förbereder ansökan men avvaktar att skicka in.
  Scanna in gamla tillstånd, till dropbox och samtliga i styrelsen. Danielle  
 Kyldisken: kostar 22.000 kr att sätta in ny kompressor! Är inget alternativ. 
 Nu verkar den fungera och låter inte, låter det vila. 
 Vilans Yrkesskola bjuds in för ett möte gällande projekt för renoveringen av klubbstugan.
   Väggar och tak och eventuellt ny armatur.
 Förvaringsrummet – fixa ventilationen så värmen går ut i lokalen istället.
 Hundstallet: Leif Larsson fixar en nätvägg
 Agilityplatsen: Leif Larsson har kontakt, en kontakt till honom kommer med vägskrapa och 
  harvar gamla agilityplanen. Ta hit jord och så gräs. Bo Ripa ska också titta på platsen.  
  KOSTNAD?  Lotta tar pris innan vi sätter igång.
 Se över materialet som ligger som skräp jämte agilitybanan. 
 Offert golvpolering:  Avtagning gammalt vax + polera = 10.200kr + moms 
  Beslut: att beställa golvpolering
 Offert lokalvård diskuterades. 
 Anders har ordnat sladdarna på kansliet, skrivarna installeras på stugfixardagen.
 Övrigt stugfixardagen: fönsterputs, räfsa löv, kaninhålor fyllas, rännor på taket etc. 
  Danielle & Lotta ordnar en lista. 

4:8 Arbetsgrupp Kommunen
Stefan: Provisoriska dagiset, har inte fått feedback ännu. 
Evalena inget att rapportera 

4:9 Distriktet
Distriktsmöte 28 maj: Evalena, fler?  

4:10 Info/PR & Hemsida

 Sponsorgrupp: Brons 1-2,Silver 2-3 och Guld sponsrar över 5.000 per år
 75-80% av sponsring är priser till tävlingar
 Sponsorbrev, gick ut med två stycken förra året 
 Avtal har vi med djursjukhuset och en till 
 Förlag sponsoransvarig: Louise eller Mariana 
 Förslag på fler personer till sponsorgruppen diskuterades 
 SM och Djursjukhuset gällande sponsring: Robert och Evalena driva vidare

Evalena och Robert hade ett bra möte med Fredrik.
Idag får SBK Malmö ca 30-40,000 kr (kontant och gåvor) 
Djursjukhusets förslag för 2014/2015 är enbart 20.000 kr men skall förhandlas vidare.  
SM 2015 togs upp, djursjukhuset tycker att lokaliseringen är intressant för dom. 
Förhandling pågår och avtalen är förhoppningsvis klara till nästa möte. 

 Agilityn: Wikell hemsidan – språkrör? pågående.  
    Söker kontakt med agilitygruppen gällande hemsida och barometer. Lotta 
 Nina sköter barometern (bruks, lydnad & rally),uppdatering gruppsidor samt bilder på 

hemsidan.  

§ 5 Beslutsfrågor  
Dagens beslut finns under respektive punkt.   SE OVAN!
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§ 6 Skrivelser

Skrivelse 1: Kommunalrådet Lari Pitkä-Kangas Miljöpartiet vill göra ett studiebesök. 
Bjuda ner en dag när vi har aktiviteter. Lotta svarar 
Skrivelse 2: Krister Mårtensson har ställt fråga om IPO träningsgrupp som har avslutat sin träning på SBK 
Malmö. Danielle svarar 
Skrivelse 3: Irene Malm avslutar sitt ansvar och arbete med markan efter 18 maj. Lotta tar kontakt 
Skrivelse 4: Rodesian Ridgeback klubben önskar hyra klubben 1 juli 2016. Vi svarar att vi inte kan bekräfta 
detta då vårt avtal löper ut 2015 men att vi håller kontakten. Danielle svarar

§ 7 Övrigt

 Hundungdom: SBK Malmö har ca 80 aktiva ungdomar. Ungdomsverksamhet diskuterades men
lämnas till HUG. 

 Kanslistanställning med FAS 3 villkor diskuterades:
Förfrågan att anställa en kanslist har kommit till styrelsen vid två tillfällen under medlem och 
årsmöten. Jessica har visat intresse och kontaktat styrelsen i denna fråga. 

Jessica Sjöö lämnade mötet vid denna punkt. 

Evalena presenterade ekonomisk uppställning samt förutsättningar för anställningserbjudande för 
Jessica.  Arbetsförmedlaens handläggarna är positiva för att erbjuda Jessica anställning på ett år 
med nystartsjobb samt särskilt anställningsstöd. 
Styrelsen ser att tjänsten är på max 75%  
Handledarbidrag och kollektivförsäkringar diskuterades. 
Anställningskriterier matchar Jessicas kunskap och erfarenhet. 

Styrelsen ser positivt på att erbjuda Jessica tjänsten som kanslist då det kommer att bidra positivt 
till SBK Malmö. Lotta kommer att ta diskussionen vidare med Jessica.

Förslaget kommer att presenteras på nästkommande medlemsmöte. 

 Uppvaktningspolicy: Diskuterades vidare, Hanna kommer att arbeta vidare med punkten 

§ 8 Nästa möte måndag 2 juni 2014  

 § 9 Mötet avslutades kl. 22:30

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


