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§ 1 Mötet öppnas  
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
 
§ 3 Godkännande av tidigare mötesprotokoll 
 
§ 4 Rapporter  
 
4:1 Ekonomi  

o Intäkterna för förra året analyserades. Största intäkter är kursavgifter som till datum är 148 000 kr vilket 

är likställt med förra året vid samma tidpunkt. 

o Bifogar intäktsflöde för 2014. Bifogat till protokollet Robert 

o Intäkter avseende SM 2015 bokförs separat.   

 
4:2 HUG, Instruktörer, Frivilligsektorn & Agility 

o Önskemål om fler valpkurser  
o Yvonne Virgili går in temporärt i HUG  
o Drop-in rally och agilitydagar diskuterades 
o Kurser direkt efter SM diskuterades  
o Malmö Stad har blivit lovade hunduppvisning i ett bostadsområde. Uppvisningsgrupp uppdrag läggs till 

HUG Emma 
o Anders Rylander skrivelse gällande milersättning, mark mm togs upp igen. Frågan lagd till HUG Emma 

svarar för HUG (viktigt att Jessica S får information) 
o Frivilligsektorn: Robert rapporterar att verksamheten inte klarar sig bra ekonomiskt. DM arrangeras av 

regionen vart 4:e år. I fjor tog Tollarp DM, Malmö ska SBK Malmöavdelningen arrangera DM.2018.  
Notera i framtida kalender och dagordning Danielle  

o Kursutvärderingar: Hanna arbetar vidare med Jessica S för att få igång utvärderingarna 

 

Agility:  
o Agility går med i TK 
o Officiell tävling den 5-6 september, Inofficiell: den 9 augusti  och träningstävling den 31 maj  
o Mätsticka skall beställas styrelsen bifaller  
o Agilityn godkänd som en sport 
o Problem med att hinder flyttas från agilitybanan till miljöbanan och sen inte flyttas tillbaka. 

Förstörelse bör dokumenteras och polisanmälas.  
o Robin ansvarar för hemsidan  
o Uppbindningsmöjligheter vid agilityn saknas, krokar kan sättas upp Kathrin 
o Diskussion runt ljudande hundar under agilitykurser och träning. Kathrin tar med agilitysektorn 

  

4:3 TK 

o Arbetsmaterial kurs och träningsfördelning av appellplanen diskuterades. Styrelsen bifaller förslaget och 

lämnar för godkännande till HUG. Emma återkopplar vid nästa styrelsemöte 

 
    

4:4 Markan/Kansliet/Fastigheten 
o Stugrenoveringen: Renoveringen av storstugan och hall är påbörjad.  

 
o Offert för teorirummen: Kök  8 000, Kontor 14 500, Salar med fönster 34 000 och Toaletter 5 000. 

Total : 61 500 ink. material.  
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o Beslut att starta renoveringen toaletter och kök 13 000 kr  

 

o Stugfixardag 2: Fredag 1a maj kl. 10:30. Tömma kök, sätta upp tavlor, lampor mm i storstugan. Danielle 

meddela på FB  

 

o Stefans grupp tar ansvar för uppfräschning av teorisalarna 

 
                   
4:5 Arbetsgrupp Kommunen 
 
Inget att rapportera  
 
 
4:6 Distriktet    

o SM Gruppen håller möte med distriktet den 2 maj kl. 19:00 gällande SM 2015 

o Stefan har förhört sig med distriktet gällande information för avstängd medlem, inga svar inkommit 

 
 
4:7 Info/PR och Hemsida 

o Jessica B har pratat med Eva Wallberg gällande sponsring. Behov för ett möte med Kathrin, Eva 
Wallberg och Jessica S för att uppdatera klubbens sponsorer.  Medlem från Rally borde ingå i sponsor-
gruppen Hanna & Emma tar med rallygruppen 
 
 
   

4:8 SM 2015  
o Staden sponsrar med ca 150 000 (tjänster, material, el, vatten, bajamajor mm)  
o Royal och Agria 50 000 kr st  
o Avtal med Djursjukhuset nästan klart  
o Ons-Tors, behov av fler funktionärer för uppbyggnad av arenan    
o Uppvisningsgrupper arbetar på och söker fler idéer   
o Allmänna funktionärer och värdinnor behövs  
o Marker är klara 
o Nyhetsbrev 3 på gång 

  
§ 5 Beslutsfrågor    
Se ovan 4:4   
 
§ 6 Skrivelser    
Eva Wallberg gällande klubbkläder: 
Det ska vara smidigt att beställa klubbkläder och variation av t-shirts, jackor och västar bör finnas. 
Förslag att ett klädföretag har SBK Malmöavdelningens logga och medlemmar kan beställa plagg efter egen 
smak. Instruktörer bör ha klubbjacka med tryck. Danielle svara Eva att det är en bra idé att detta tas upp igen 
samt att vi måste avvakta då vi förhandlar med klädföretag gällande SM”  

 
 
                                                                                               
§ 7 Övriga frågor 

 

o Övriga punkter bordläggs till hösten 
o JUBILEUM: Invigning stuga & jubileum planeras till oktober/november. Lotta    
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§ 8 Nästa möte 28 maj    
 
 
§ 9 Mötet avslutas  

 

 

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

Lislotte Andersson, Ordförande & Sekreterare   Danielle Braender, Sekreterare 


