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

o Resultat ca 150 00 kr  (i fjor 160 000 kr)  

SM ingår i ovan  

 
4:2 HUG, Instruktörer, Frivilligsektorn & Agility 
 

o 13 kurser ute som är påbörjade/ska börja 

o Stor efterfrågan efter valpkurser  

o HUG kommer att kontakta ”inaktiva” instruktörer och få återkoppling för vårens kursutbud  

o Behöver vi utbilda fler instruktörer? HUG gör en analys av detta till kommande möte 

o 2 november: Instruktörsmöte   

o 28 november: Workshop med Lotta och Leif Borgenlöv gällande nya lydnadsregler 2017 Emma  

o Fråga TK om appellkurs Danielle 

o Kursutvärderingen, återkoppling nästa styrelsemöte Danielle & Robert  

o 5 oktober träffar EvaLena djursjukhuset gällande avtal för valpbesök 

Förslag att slå ihop besöken så vi får fler kursare per besök på djursjukhuset 

o Zoo-giganten vill ha uppvisning den 10 oktober Emma hör med Irene Hallberg 

 

Agility:  
o Agilitytävlingen genomfördes väl med 600 starter 

 
 

4:3 TK 
o Uppdelningen av appellplanen.  

Belysningen (längst nere av planen) kan bli ett problem 
Lotta och Stefan kommer att göra en sista kontroll av planen innan den publiceras på hemsida, läggs till 
gruppansvariga och anslagstavlan.  

o 15 december ska temporära dagiset vara färdigbyggt och igång  
o Malmö hundråd diskuterades 
o Tillståndsbeviset för kommande år diskuterades kommungruppen (EvaLena, Stefan och Robban) ska se 

på tillstånd samt parkering och belysning  
 
Träningsgrupper: 

Avgifterna för träningsgrupperna 

 Förslag till TK att se över avgifterna för olika typer av träningsgrupper.  

 Lotta, Robert och Hanna arbetar vidare på frågan (speciellt för rallygrupperna) 
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4:4 Markan/Kansliet/Fastigheten 
 

o Fortsätter leta bättre och billigare alternativ till markan Jessca S 

o Jessica Sjöö har fått förlängning avtal ytterligare ett år från juni 2015 

o Arbetsuppföljning med Jessica S juni 2016, Robert & Lotta  

o Renovering: Toaletter & Kök är på gång Christines grupp 

o Renovering: Teorirummen, datum ska sättas för fas 1 och 2 Stefan & Jessica B   

 
                   
4:5 Arbetsgrupp Kommunen 
 
Se ovan   
 
 
4:6 Distriktet    

o 23 september, Lotta, EvaLena och Robert deltar vid mötet  

 

4:7 Info/PR och Hemsida 
o Hemsidan  

Uppdatera hemsidan skicka in vart ni ligger i klasser lägga ut på FB sidan (Jessica påminna)  
Ev. ändra layouten så nyheter kommer upp lite tydligare 
För över fler ” nyheter” på hemsidan, bilder mm från tävlingsresultat mm.  
 

o EvaLena träffar Evidensia den 5 oktober ang. sponsring och avtal. Jessica B tar sen över som 
kontaktperson mot Evidensia.  

o Sponsorexponeringen på TV för SM sponsorer ska bort Jessica S 

o Jessica B följer upp med sponsorgruppen och hör om hon kan bidra 

 
4:8 SM 2015  
Ekonomin ser bra ut dock ska styrelsen få utfall vid kommande styrelsemöte. Evalena informerar att senaste 
möte med Malmö Stad har gått mycket bra och att dom är mycket nöjda med arrangemanget.  
SM gruppen håller uppsumeringsmöte den 22 oktober. 
 

 
§ 5 Beslutsfrågor   inga 
 
 
§ 6 Skrivelser    
 
Skrivelse från Martin 2015-09-14:  
Styrelsen tog del av Marins skrivelse och kommer att skicka frågan vidare till TK för behandling.     
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§ 7 Övriga frågor 

 

o 75 årsjubileum 
Festkommitee efterlyses till jubileeum. Fråga medlemmar via FB om några kan tänka sig bilda en 
festkommitee. Anmäla sitt intresse till Lotta inom 14 dagar.  

o Sektorernas ansvar /arbetsbeskrivningniar ska revideras och uppdateras. Bordläggs till kommande 
styrelsemöte 

o Målbeskrivning SBK organisation samtliga i styrelsen läsa igenom inför nästa möte  
o Stefan mailar TK styrdokument till övriga i styrelsen  
o Eva Wallberg gällande klubbkläder: Lotta tar förslaget och eventuellt avtal med Eva 

 
  

§ 8 Nästa möte 12 oktober  
 
 
§ 9 Mötet avslutas  

 

 

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

Lislotte Andersson, Ordförande & Sekreterare   Danielle Braender, Sekreterare 


