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§ 1 Mötet öppnas  
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
 
§ 3 Godkännande av tidigare mötesprotokoll 
 
§ 4 Rapporter  
 
4:1 Ekonomi  
Likvida medel 407.000 kr  
 
4:2 HUG, Instruktörer, Frivilligsektorn & Agility 
 

 Föreläsningen med Evidensia om friskvård hade 22 deltagare. Ny föreläsning om sommarens 
faror är inplanerad till den 9 maj och kommer ut som ett evenemang under kvällen.  

 Yvonne har varit i kontakt med MKB som vill att vi kommer ut till dem. Inväntar vidare 
information. 

 Prislista för kurser behöver sammanställas. 

 Diskussionen om poängsystem fortsätter. Emma har haft möte tillsammans med Josefine och 
Else-Marie för ny input. Förslag lades på att göra enkäter och skicka ut till instruktörerna för att 
bland annat se vilken betydelse ett poängsystem skulle ha. HUG arbetar vidare med detta. 

 Då kursutvärderingarna i digitalform inte genererat i önskat antal svar kommer ett försök göras 
att istället lämna ut dem i pappersform under sista kurstillfället.  

 
Agilityn  

 Hoppas kunna ha lika många kurser under våren som förra våren. Har sänkt priserna samt 
ändrat kursupplägg (numera steg 1-4) för att se om det ökar antalet kursdeltagare. Förslag på 
1000 kr per kurs.  

 Träningstävling under tre torsdagar är inplanerade. Pengarna detta genererar är tänkt att 
användas för att reparera hinder.  

 Två personer vill utbilda sig till agilityinstruktörer. Dessa kommer att gå bredvid  på kurs under 
våren. Intresse hos dessa finns även för grundmodulen. Emma kollar på detta. 
 
 

Frivilligsektorn Inget 
 
RUS  Vilande  
   
4:3 TK 

 Tävling i spår, appell, lägre och högre söndagen den 10/4 

 Uppdelning appellplan: 
Fortfarande vilande på grund av den temporära avspärrningen runt dagiset 
 

4:4 Markan/Kansliet/Fastigheten 

 Renoveringen:  Är i det stora hela klar, bara småsaker kvar att fixa. 

 Tillståndet löper ut 31 dec 2016 – dags att söka nytt tillstånd. 

 Upplåtelseavgift på 9000 kr är ej betald. 
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4:5 Arbetsgrupp Kommunen 

 Inget  
 
4:6 Distriktet    
Cecilia, Eva-Lena & Robert var på distriktsmöte 3 mars. Inget speciellt att rapportera. 
 
Lotta ska på ordförandemöte nästa vecka. 
 
4:7 Info/PR och Hemsida 

 ”Ny medlem”-lapp att sätta upp i klubbstugan 

 Hemsidan uppdaterad 
 
4:8 SM 2015   

 Arbetet om SM- föreläsningarna fortgår, 25 april – Towa Lindh föreläsning på Kockum Fritid. 
Två till under planering i september/oktober. 
 

§ 5 Beslutsfrågor    

 Styrelserepresentant ansvarig fastigheten – vakant, bordläggs till kommande styrelsemöte. 
 
§ 6 Skrivelser   Inga  
                                                                          
§ 7 Övriga frågor  

 Sektorernas ansvar, SBK Organisation, Målstyrning och organisation, sektorernas 
arbetsbeskrivningar mm – Bordläggs och alla uppmanas ta del av dokumenten till nästa 
styrelsemöte. 

 Mötet avslutas med en workshop: Ett glatt och positivt SBK Malmö. Förslag på ”slogan” 
diskuterades och vi kom fram till ”Ett glatt och aktivt Hundliv för Alla”. Detta är endast ett förslag 
som kan komma att ändras men det är detta vi väljer att arbeta kring tills vidare.  
Informationsbrev kommer att skickas ut till alla medlemmar och sedan kommer detta att 
arbetas vidare med i de olika sektorerna under hela 2016. Sektorerna kommer inledningsvis få 
i uppgift att lämna 3-5 förslag på hur den aktuella sektorn kan bidra till ”Ett glatt och aktivt 
Hundliv för Alla”.  
Vi pratade också om att SBK's Malmöavdelningen är ett ställe där vi skapar relationer med 
våra hundar. Förslag är att göra relationsbiten tydligare i våra kursbeskrivningar och på vår 
hemsida.  

 
§ 8 Nästa möte   
3  maj kl 18:30  
 
§ 9 Mötet avslutas  
 
 
 
 
 
 
…………………………..                            …………………………….    
Lislotte Andersson, Ordförande               Emma Robertsson, Suppleant 


