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§ 1 Mötet öppnas Lotta hälsade samtliga välkomna 

§ 2 Godkännande av dagordning Godkändes 

§ 3 Godkännande av tidigare mötesprotokoll Godkändes 

Valberedningen:  

Styrelsen gav Valberedningen en uppdatering om hur styrelsearbetet är fördelat samt vilket behov och 

kompetenser som styrelsen välkomnar inför nästa år.  Styrelsen ser gärna/föreslår att Valberedningen söker 

efter en blivande kassör, sekreterare och en PR/Info intresserad medlem.  

Valberedning tillfrågade sittande styre om dom önskar sitta nästkommande period.  

 

§ 4 Rapporter 

4:1 Ekonomi 

Likvida medel idag 242 000 kr (förra året 190 000 kr)   
                

4:2 HUG, Instruktörer, Frivilligsektorn & Agility 

 Fem allmänlydnadsinstruktörer examineras 17 januari   

 Frivilligsektorn: Mail gällande uppstartsmöte om räddningshund 

 Agilityn: inget nytt  

 Tobbes kurser/miljöträning: HUG inväntar svar från SBK Central gällande försäkringsdelar vid denna typ 
av kurser. Som SBK Malmö har förstått det så täcker inte vår försäkring.  

 Kursverksamheten för grenar/träning som erbjuds som inte ingår under SBK’s tak och avtalsinstruktörer 
med egna företag diskuterades. Frågan överlämnas till TK, Stefan & Lotta  

 Träningsgrupp special-spår? Ställa frågan till TK? 

 Styrelsen beslutar att samtliga grupper skall representeras i TK  Stefan meddelar TK  

 Flöde gällande rapporteringen om grupperna skall utformas (Hanna, Jessica och Robert)  
 
 
 
Problem med Grupplistor:  

 TK måste involveras 

 Grupplistorna stämmer inte med antal träningsekipage per grupp och Hanna har ännu inte fått in 
samtliga uppdaterade listor.  

 Studiefrämjandet: Inga arvoden betalas ut om inte närvarolistan kommer till Kassören. Jessica kommer 
att ta över kommunikationen gällande Studiefrämjandet. 
 
 

4:3 TK 

 TK diskuterar ett förslag att dela upp appelplanen i sektioner för att underlätta för träningsgrupper och 

instruktörer med kursare. Styrelsen ser positivt på att information finns tillgänglig för instruktörer och 

övriga medlemmar när det bäst passar att lägga träningsdagar eller kurser men saken ligger hos TK och 

HUG.  Stefan tar detta vidare med TK samt involverar HUG i frågan.  
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 IPO Gruppen är inte representant till TK. Ska gruppen ligga som träningsgrupp? Frågan gällande 

gruppen återupptas på nästkommande styrelsemöte Stefan tar frågan till TK 

 

4:4 Markan/Kansliet/Fastigheten 

 Luftvärme fungerar igen 

 Lotta har ny kontakt för offert renovering av stugan 

 Stefan ska se över kablarna och Jessica planerar en dag som fungerar 

 Skicka ansökan om nytt tillstånd Danielle & Robert 

  

4:5 Arbetsgrupp Kommunen 

 Provisoriskt dagis planerat för hösten 2015, inget nytt att tillägga 

 Belysningen på gamla agilityn fungerar inte. Det är kommunens ansvarsområde, men styrelsen beslutar 
att klubben ordnar belysningen, Jessica ringer kundservice  

 

4:6 Distriktet 

 Inget nytt att rapportera 

 Distriktet har ställt in planerat HUG möte pga. för litet intresse 

 Just nu diskuteras regelrevideringar  
 

4:7Info/PR och Hemsida 

 Eva Wallberg står som ansvarig PR/Sponsoransvarig för klubbens tävlingar & priser 

 Fakturera 20 000 kr till djursjukhuset efter att vi har fått in signerat avtal  
 

4:8 SM 2015 

 TK har informerat ut gällande funktionärsbehovet  

 Organisationsschemat är uppdaterat  

 Samtliga ansvarsområden för tävlingsgrenarna är täckta. Henrik Marklund blir IPO ansvarig. 
  
 
 

§ 5 Beslutsfrågor 

 
Beslöts att SBK Malmös konton i Nordea tecknas fortsättningsvis, förutom av styrelsen, av: 
Robert Kling,  410510-4337 
Lislotte Andersson, 540327-4409 
Stefan Månsson, 570905-4356 
 
Två i förening 
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§ 6 Skrivelser: inga  

   

 

§ 7 Övriga frågor 

 Uppvaktningspolicy  
SBK Malmö har ingen och ska inte heller ha en uppvaktningspolicy. 
Uppvakning gällande födelsedagar sköts inte av styrelsen. Det är upp till klubbkamrater att välja hur 
vänner firas och uppvaktas. Styrelsen anser däremot att personer som har gjort goda insatser för 
klubben ska premieras. 
  

 Julklappslistan bearbetas Maila listan till styrelsen Danielle  

 Annandsagsfirandet 

 Lotta och Robert tar ansvar för firandet och övriga i styrelsen hjälper till. 
 Lotteripriser? Prata med Tereze (Lotta) 
  

 Nyhetsbrev Lotta förbereder och lägger till kallelse till årsmöte och information om annandagsfirandet  

 Jessicas arbetstid och fördelning bordläggs till nästa möte   

 Stadgarna ”nya organisationen” från 2011. Uppdatera vår ”SBK organisation” 
skicka ut till samtliga och se över till nästa möte  
 
 

 
 

§ 8 Nästa möte 8 december 2014 

 

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

Lislotte Andersson, Ordförande & Sekreterare   Danielle Braender, Sekreterare 


