
SBK Malmö Brukshundklubb PROTOKOLL FÖR STYRELSEMÖTE
Styrelsemöte  2014-06-02 Plats: Klubbstugan Kl: 19:00                    
Närvarande: Lotta, Jessica, Hanna, Anette, Stefan & Danielle 
Ej närvarande: Robban, EvaLena

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

§ 4 Rapporter

              4:1 Ekonomi

 Ekonomi idag 141.000 kr

 Bokslut kurser maj: 175.000 kr (2013: 181.000 kr och 2012: 130.000 kr)

 Sponsring på hemsidan + DogMac 2.000 kr

 Hur ekonomin fördelades olika i träningsgrupperna diskuterades. Stefan ska undersöka 
regel/grundpolicy? 

4:2 HUG 

 Hantering Agility 
Agilityn kör kurser, fortbildningar och har bra träning tillsammans dock saknas återkoppling 
till HUG och Styrelsen. Hanna och Lotta kommer att delta vid nästkommande agiltymöte för att informera
samt få återkoppling. 

 Robin tar hand om agilityn barometer.

 Hemsidan agility skall överlämnas så Jessica kan uppdatera

 Måndagsträningsgrupp är en officiell grupp men vi har ingen lista på vilka som är med. 

 Patrull:
Senaste patrullmötet, väntar på handlingsplan och rapporter efter deras möte gällande DM 
SBK Malmö blev entledigade från att hålla Patrullhundstävlingen. 

 Kurser:
Terese arbetar med att få ut sommarkurser, kurserna (valp och grund) är planerade och fylls 
förhoppningsvis då efterfrågan har varit stor.

 Jan Gyllensensten kväll var välbesökt och uppskattad 

 Veterinär från Malmö Djursjukhus kommer att hålla en föreläsning om sommarens faror. 
Tereze håller denna kontakt.

 Regler gällande avbokningar av kurs diskuterades. Vad har SBK Malmö för regler? 
Reglerna som Studiefrämjandet visar på sin sida skall fungera väl för SBK Malmö. Skall ut
på hemsidan Jessica ordnar och undersöker    
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 4:3 TK

 Tävlingsansvarig, fortfarande vakant 

 Klagomål på upplägget vid senaste lydnadstävling diskuterades. Hanteras av Håkan. 

PolisSM:

 Infobrev har gått ut. 
Lotta gör tidsplanering och folkplanering – finns 12 spårläggare (behov 16) 

Matfrågan : Räknar med 2-3000 besökare per dag. 
Tacovagn och pölsemann är tillfrågade. Fika, kaka och glassförsäljning kan klubben få sälja.
Fråga Irene Hallberg om hon vill ordna funktionärsmat. Lotta 

SM 2015:  
Inget nytt att rapportera  

4:6 Malmö Hundungdom  inget

4:7 Markan/kansliet/Fastigheten

Michelle Mars håller fortfarande på gällande renoveringen. Förhoppningen att få offert om
14 dagar. Arbetet gratis.

Malmö Hundråd:  ett provisoriskt dagis är klart att placeras nere på appellplanen. 
Tidsplaneringen för detta är inte utlyst.

Bra att vi tänker till om träningsgrupperna dagar och tider. TK arbetar på en skiss. 

 Planterat gräs är på gång vi hoppas att det växer upp!
 Vagn skall fixas, ett hjul saknas. 
 Gruppansvar för att fylla på toalettpapper, tömma sopor och generell ordning. Hur 

fungerar denna fördelning? Vi ska lägga upp listan så alla är medvetna om vilken grupp 
har ansvar vilken månad. Lotta

4:8 Arbetsgrupp Kommunen  Stefan: inget 

4:9 Distriktet   Distriktsmöte 28 maj:  Rapport:  inget nytt. 

4:10 Info/PR & Hemsida

 Beslut att byta från jomla till wordpress för att förenkla hemsidan och Jessicas arbete 
 Jessica bilda en hemsidegrupp 
 Sponsoransvar: Eva W leder detta just nu tills sponsoransvarig utses.  
 Ander arbetar med HUG frågor och webshoppen fram till oktober. 
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§ 5 Beslutsfrågor 
  inga

§ 6 Skrivelser

INCIDENT/Skrivelse
Incidenten diskuterades och SBK Malmö kan inte bemöta klagomål då vi inte vet vem som är avsändaren och vi 
får invänta om det blir en anmälan eller inte.

§ 7 Övrigt

Medlemsmötet diskuterades. 
Lotta rapportera om vad som är gjort och vad som är på gång. Rapport om vad som är gjort och på G 

 Terese informerar om HUG 

 Evalena om SM 2015 

 Håkan om TK 

 Catarina - Agilityn 

 Jonas –Frivilligsektorn

 Rapport – Markan informera att Irene inte sköter markan längre, informera om renoveringsplanerna 

 Hemsidan – Jessica 

 Kommunen, Dagis och Ekonomi - Robert 

 Inköpssumman & Avtackningar  

Kanslistanställning med FAS 3 villkor diskuterades:
Uträkningen av lön, intäkter och fördelar för Jessica skall tas för beslut på medlemsmötet.  
Vilken försäkring behöver vi? Robert 

Uppvaktningspolicy: Diskuterades vidare, Hanna kommer att arbeta vidare med punkten bordläggs till 
kommande möten. 

§ 8 Nästa möte måndag 9 september 2014  

 § 9 Mötet avslutades kl. 21:30

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