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§ 1 Mötet öppnas

Vice ordförande Stefan Månsson önskade medlemmarna välkomna.
Hedersmedlemmar närvarande Torsten Hulphers och Ritva Bergmyr.

§ 2 Godkännande av dagordning Godkändes

§ 3 Godkännande av kallelse Godkändes

§ 4 Val av justeringsmän Gun Grysell & Annie Marveus 

§ 5 Godkännande av tidigare mötesprotokoll Godkändes

§ 6 Rapporter

6:1 Ekonomi

Ekonomin redovisades av Robert Kling se bil.1

6:2 Styrelsen

 Lotta informerade om vad styrelsen arbetat med under våren, med hjälp av alla medlemmar.

 Styrelsen väntar på svar gällande förlängning med ett år gällande anställningsavtal för kanslist Jessica 
Sjöö 

 Genomgång av sturgrenovering fas I och II 

 Efter SM kommer styrelsen att arbeta med att granska och förtydliga sektorernas arbete och 
arbetsbeskrivningar

6:3 SM 2015  "Ett glatt positivt SM för tävlingsekipage, publik, funktionärer och sponsorer"

Evalena Cronhamn informerar:

Det börjar närma sig, de flesta bitar är på plats och vi håller ett positivt samarbete med Malmö Stad. 

Samtliga grenansvariga och sekretariatet har kontroll över sina områden. Arenagruppens arbete flyter också på 
men behöver fler funktionärer till teamet med bland annat upp och nermontering på onsdagen samt 
nermontering söndag.

Serivcegruppen arbetar med uppvisning, invigning, mat, kamratfesten, lotteriet mm.  Vi kommer att ha flera 
uppvisningar under lördagen med bland annat vattenapportering, agility, vallhundar, mondeoring och 
förhoppningsvis också en polisuppvisning.  Det går att boka biljetter till kamratkvällarna via Jessica!  
Kvällsarrangemang med musik är också bokade. 

Matkontrakt är tecknat med Matsmedjan som också kommer att ordna bra mat till alla funktionärer. Vidare är 
bevakningen löst via klubbkamrater och G4S. Västar till funktionärer och domare är sponsrade av Arrak Outdoor
och delas.  

Sponsring och arbete med mässutställare löper på väl, katalogen kommer att tryckas i 2000 exemplar och våra 
huvudsponsorer är Royal, Evidensia djursjukhus, Agria och Arrak outdoor. Vi räknar med att ha minst 25 
mässutställare på plats fredag till söndag. Glöm inte att klistermärken (bildekaler) finns på kansliet att hämta!
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Campingplatser finns för funktionärer och tävlande på ribersborgsstranden bokas via Jessica 
kansli@sbkmalmo.se 

För mer information och kontakt SM General EvaLena på evalena.cronhamn@telia.com 

6:4 HUG

Yvonne Virgili informerar för HUG:

Nya beslut:
o Milersättning skall utgå till instruktörer som håller kurser ute i skogen 
o För bättre översikt och kursutbud kommer kurser att planeras ut för kommande sex månader och 

instruktörer bokas in efter utbudet.  Yvonne kommer att lägga ut kurserna och kontakta instruktörer. 
o Informationsblad om SBK Malmöavdelningen och vårt kursutbud kommer att delas ut under SM dagarna
o HUG önskar att få in synpunkter om hur vi kan få fler instruktörer att ta kurser. Kontakta: 

kansli@sbkmalmo.se eller yvonne1@tellia.com 
o HUG uppmanar träningsgrupperna att vara öppna för att ta in nya träningsekipage som vill prova på 

lydnad, rally, agility eller bruks.  
o Man kan maila kansli eller HUG direkt med synpunkter – vi tar tacksamt emot idéer!

6:5 TK

Stefan Månsson rapporterar för TK: 

Brukstävling i april och träningstävling i maj genomfördes väl. 

Nästa träningstävling hålls i september/oktober (Rapport & Vickys grupp) Lydnad och brukstävlingar hålls den 28
september. Lydnadskvällstävling (alla klasser) samt apppellklass Sök-Rapport och Spår hålls den 24 oktober.

Uppdelning av appellplanen: 
Planeringen är nästan klar. Efter sommaren kommer information om hur appelplanen kommer att fördelas för 
träningsgrupper och instruktörer. Jessica blir kontaktperson och samordnare för lediga ytor för kommande 
kurser. Förhoppningsvis kommer detta system underlätta för instruktörer som håller kurs samt träningsgrupper.

Rally och Agilitykommitteen har deltagit vid TK möten under 2015. Efter sommaren kommer de enbart närvara 
vid samordningsmöten för tävlingar.

Mästare: Maria Wieveg fick sin klubbtalva som mästare 2015. Grattis!

6:6 Agility

Katrin Runga, sammankallande Agilitysektorn rapporterar: 

Sektorn arbetar med hålla igång kursverksamheten och behålla kursare efter avslutad kurs.  Vidare arbetar 
sektorn med utbudet gällande workshops. 

Kommande tävlingar: Tävling 5 och 6 september, räknar med ca 800 anmälningar, inofficiell tävling hålls den 9 
augusti för att Kathrin Runge ska bli certifierad tävlingsledare.
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Prisutdelning till klubbmästare:  

Small  Medium Large

1. Catharina Gran 1. Cathrin Runge 1.Himena  
2. Katrin Runge 2. Johanna Jeppson 2.Robin Hjärpe

3. Py Björklund 3. Emma Kantoft

6:7 RUS  Vilande

6:8 Frivilligsektor  Jonas - inget att rapportera 

6:9 Markan/Kansliet

Kansliet fungerar väl. Vi hoppas Jessica Sjöö får fortsätta ett år till.   

Renoveringen: 

o Storstugan är uppfräschad. Stuggruppens arbete genomgicks och 
inga ytterligare kommentarer har inkommit. Vi fortsätter med planeringen att hänga upp tavlor, 
rullgardiner, ny belysning, tv som visar sponsorer löpande och användas vid som redovisning vid 
tävlingar.  

o Toaletter och kök kommer att målas om och Christines grupp kommer att ordna teorisalarna.

o Styrelsen fick information gällande söndrig kran i köket samt att en toalett är sönder.  

o En frys är sönder och beslut om att köpa en ny togs om ingen medlem har en extra hemma att skänka.   

o Plank för platsliggning kommer att byggas utmed kolonierna under sensommar/höst. 

o Elementen: Många sönder. Vi ska mäta och se hur många som behövs ersättas. 

6:10 Arbetsgrupp Kommunen

Bygglov för provisoriskt dagis står som tidigare, inget nytt att rapportera.

6:11 Info/PR och Hemsida

Sköts av Jessica Sjöö idag efter behov 

§ 7 Beslutsfrågor

Avsatt pengar 50 000 kr förbrukat för stugrenovering fas 1. Styrelsen frågar mötet om ytterligare 25 000 kr för 
köp utöver budget till stugrenovering fas 2.Medlemsmötet godkänner merkostnad för stugrenovering fas 2

§ 8 Skrivelser  
Inga

§ 9 Övriga frågor
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o 75 årsjubileum nämndes. Kan vi få ihop en glad festkommitté som kan göra något för medlemmar – 
Efterlyser kommittee. 

o Klubbkläder  Eva Wallberg arbetar just nu med ett avtal för 20% rabatt med Arrak för klubbkläder. SBK 
Malmöavdelningens logga kommer att ligga hos Arrak och medlemmar kan beställa kläder till 
rabatterade priser med loggan på önskvärt plagg samt placering. God idé! 

Agility och Rallysektorn önskar en gemensam t-shirt som kan användas vid tävling & uppvisning. 

o Det har bildats stora gropar på parkeringen. Om inte kommunen kan ordna (styrelsen har ej fått svar 
ännu) får vi själva ombesörja detta.

§ 10 Nästa medlemsmöte 14 oktober 2015 kl 19:30 

§ 11 Mötet avslutas

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

Ordförande, Lislotte Andersson                 Danielle Braender, Sekreterare

…………………………..                                   …………………………….              
Gun Grysell, Justerare                                                   Annie Marveus, Justerare

 


