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§ 1 Mötet öppnas Lotta hälsade samtliga välkomna. 

§ 2 Godkännande av dagordning Godkändes 

  

§ 3 Godkännande av tidigare mötesprotokoll Godkändes 

§ 4 Rapporter 

4:1 Ekonomi 

 Ekonomi idag 234.000 kr (i for 217.000 kr ) 
 

 

4:2 HUG, Instruktörer, Frivilligsektorn & Agility 

 Hug består av Gert, Robin, Mia, Emma (NY) och Tereze 
 Planerar läger med rallylydnad, agility och skydd med brukslydnad 
 Samtal med agilityn: Kursutbudet och listor på träningsgrupper har inkommit. 
 2 november håller Vellinge ridskola en öppen dag. Rally och agilitygrupper kommer att finnas på plats 

för uppvisning från SBK Malmö. 
 Köpa in banderoller/beachflags för ca.1300 kr + moms (Lotta har kontaktinfo) Jessica 
 Frivilligsektorn: Jonas Ståhl kommer att hålla kurs för distriktet där han även utbildar instruktörer. 

  
 

4:3 TK 

 Bjuda in Maria Vieweg, Natalie Finke, Anki Mohlin, Janne Borggren till medlemsmötet Danielle kontaktar 
 Inför medlemsmötet meddela Håkan att han redovisar tävlingar. 

 

4:4 Markan/Kansliet/Fastigheten 

 Larmet är installerat men vi ska ta in ett företag som kan se över så det fungerar Stefan   
 Ny kyl&frys ordnad 
 Offert ej inkommen från Michael Marsh. Presentera kostnader på medlemsmötet. 
 Till medlemsmötet: Beslut om kostnad för renovering m.m. av stuga för ett tilläggsbelopp till årets budget 

på 50.000 kr. 

 Skicka ansökan om nytt tillstånd Danielle & Robert 

  

4:5 Arbetsgrupp Kommunen 

Provisoriskt dagis planerat för hösten 2015, inget nytt att tillägga. 

4:6 Distriktet 

Distriktsmöte 24 september:  

SBK Malmö informerade om nytt SM2015 möte med Skåneklubbar den 21 oktober i Höör.  

Vi har en fast punkt på samtliga kommande Distriktsmöten. 
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4:7Info/PR och Hemsida 

 Hemsidan är snart klar 

 Danielle back-up till Jessica: Planera tid med Jessica för information gällande hur hemsidan uppdateras, 
webshoppen och övriga administrativa saker som Jessica sköter. 

 Barometeruppdatering: Jessica tar över samtliga förutom Agility som sköts av Robin 
 
 

4:8 SM 2015 

 EvaLena kommer att informera på medlemsmötet 
 

§ 5 Beslutsfrågor 

 Uppfräschning av lokalerna – Styrelsen önskar att den lagda budgeten ökar med 50.000 för 

uppfräschning av lokalerna samt bland annat: ca 9 nya armaturer (lampor), skärmar till 

resultatsredovisning. 

 Förslagslåda med idéer kommer upp  

  

 

§ 6 Skrivelser:  inga  

   

§ 7 Övriga frågor 

 Bjuda in valberedningen till nästa styrelsemöte Danielle    
 TK (Håkan) förmedla 5 platser för inbjudan med Jan Gyllensten gällande ny dressyrpolicy.   

 Kommande styrelsemöten 10 november och 8 december 

 Skicka informationsbrev om fördelar med SBK Malmö till samtliga medlemmar som inte väjer att 
fortsätta sitt medlemskap/inte märker att medlemsperioden är slut. 

 SBK Talanggruppen söker ekipage med höga mål för att eventuellt ingå i Lydnadslandslaget.  
Lämnar över frågan till HUG Lotta 

 Julklappslistan Danielle & Robert 
 Stadgarna ”nya organisationen” från 2011? Bordläggs till nästa möte 
 Uppvaktningspolicy Bordläggs till nästa möte 

 
 

 

§ 8 Nästa möte 10 november 2014 

 

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

Lislotte Andersson, Ordförande & Sekreterare   Danielle Braender, Sekreterare 


