
SBK Malmö Brukshundklubb PROTOKOLL FÖR STYRELSEMÖTE
Styrelsemöte  2014-09-09                           Plats: Klubbstugan Kl: 19:00                    
Närvarande: Lotta, Robert, Evalena, Jessica, Hanna, Anette och Stefan 
Ej närvarande: Danielle

§ 1 Mötet öppnas Lotta hälsade samtliga välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordning Godkändes

Med justeringen SM 2015 skall i fortsättningen ligga som egen punkt i dagordningen styrelsemöte 4:8

§ 3 Godkännande av tidigare mötesprotokoll Godkändes

§ 4 Rapporter 

4:1 Ekonomi

 Ekonomin följer föregåendes års månadsrapport, dock har en del instruktörer inte fått sina ersättningar 
för vårens kurser då Studiefrämjandets system inte har fungerat.

4:2 HUG, Instruktörer, Frivilligsektorn & Agility

 HUG arbetar med plan för hur många kurser inom olika grenar som behövs per år.
 Hanna kommer att överlämna administration kurser till Jessica så fort Studiefrämjandet och Anders kan 

leverera ett färdigt koncept.
 Agility har haft möte med delar av styrelsen. Styrelse informerade om vad klubben gör för agilityn och 

vad agilityn i sin tur skall stå för. Uppföljningsmöte planeras. Lotta ansvarig
 Jessica skall lägga upp ny flik på hemsidan om agility, samla in bilder och prestationer.

4:3 TK

 Träningslistor skall lämnas in, samtliga grenar.
 Hanna jämför dropbox och egna uppgifter träningsgrupperna.
 Tävlingsansvarig - Ritva Bergmyr 
 Möte med Agilitysektorn

4:4 Markan/Kansliet/Fastigheten

 Offert ombyggnad 
Inför medlemsmötet 8 oktober kommer Michel Mars lämna offert kostnader

Styrelsen önskar skapa förslag på färgval, nytt vis att disponera väggytor utan att förlora klubbens kultur. 

o Styrelsen önskar skapa kontakt med någon som är intresserad av inredning.
o Förslag att gå ut på Facebook efter att kontaktat Eva eller Susanne för att skapa en trivselgrupp
o Jessica göra en enkät där man kan rösta på förslag efter medlemsmöte.
o Tidigare städansvarig betald och papper på avslutad anställning. 

4:5Arbetsgrupp Kommunen
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Robert och Lotta höll möte med Miljöpartiet. Provisoriskt dagis diskuterades och vi gav förslag på varför inte 
bygga i kombination med permanent, det måste vara mer ekonomiskt tanke el avlopp vatten.

Diskuterade också naturreservat på marker kring Lernacken, varför då det ej finns djurliv eller växter som vi med
hundar kan störa.

4:6 Distriktet
Distriktsmöte 24 september

4:7Info/PR och Hemsida

 Sponsoransvarig
 Vanliga sponsorer fortsatt arbete till tävlingar, Djursjukhuset Evidencia sponsrar klubben med 20.000 kr i

år. Avtal finns. Skilja mellan sponsorer SM och klubbens sponsorgrupp. Arbetsgrupperna ska ha en 
öppen kommunikation.

 EvaLena tar kontakt med Ewa W efter IPOVM och samlas ihop med Jessica Sjöö för att hitta fördelning 
mellan Klubbens sponsorer och SM 2015

 Status ny hemsida SBK Malmö och SM 2015 Jessica och Lotta gå igenom hemsidan för att komplettera.
 Vandringspriser med statuter skall föras in på hemsidan. Agility särskild flik.

4:8 SM 2015

 Det har hållits möte om intryck från årets SM och nu drar arbetet igång i olika arbetsgrupper.
 SM hemsidan samt Facebooksida är publicerade och uppdateras av Jessica, Danielle och Eva W.

§ 5 Beslutsfrågor

Jessica Sjöö har frånträtt sin plats i styrelsen efter anställning.
Enligt våra stadgar kan styrelsen adjungera in Jessica på möten för att hålla sig uppdaterad i klubbens 
verksamhet.

§ 6 Skrivelser
1. Skrivelse 140720 gällande katter i stugan.
Skrivelse angående katter i stugan är besvarad. 

2. Skrivelse Jeannette Laine gällande staketvägg och spegel till appellplan.
Lämnas till TK för beslut.

§ 7 Övriga frågor

 Jessica, uppdrag i styrelsen som kanslist. Vara uppdaterad.
 Hitta någon som kan vara backup till Jessica för hemsida, förslag Anders Granlund
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 Planera datum för kommande styrelsemöten höst 2014, Bordläggs till nästa möte
 Stadgarna ”nya organisationen” från 2011? Bordläggs till nästa möte 
 Uppvaktningspolicy Bordläggs till nästa möte

§ 8 Nästa möte 29 september kl.19:00

§ 9 Mötet avslutas

…………………………..                                            …………………………….             
Lislotte Andersson, Ordförande & Sekreterare   Stefan Månsson, Vice Ordförande
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