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§ 1 Mötet öppnas  
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
 
§ 3 Godkännande av tidigare mötesprotokoll 
 
§ 4 Rapporter  
 
4:1 Ekonomi  
 
Likvida medel 493.000 kr  (I fjor 372 000 kr)  
 
 
4:2 HUG, Instruktörer, Frivilligsektorn & Agility 
 

 Kursutvärderingar: beslut om att de ska samlas in i kuvert och läggas i lådan 
Info om detta ska ut till samtliga instruktörer 

 Förstärkning till HUG behövs 

 Möte med Jeanette gällande nya böcker har hållits  

 Utågende böcker kommer att säljas under julmarknaden 

 Kursplanering för fortsättningskurser kommer inom kort 

 Ny bok från valp till stjärna ute 

 Julklapp till instruktörerna blir Eva Bodfälts nya bok 

 Rallylydnadsdomareutbildningen,Lena Hemby är anmäld  
 

 
Agilityn  
 

 Katrin redovisade för styrelsen att Agilitysektorn  

 2017 planering: Prova på dag och tävling 

 Fånga upp nya medlemmar och före detta kursare  

 A2 utbildnig till våren planeras men ej beslutat  

 Arvode för vinterns kurser diskuterades, avgifterna kommer att diskuteras i sektorn  
 

 
Frivilligsektorn     Inget 
 
RUS   Vilande  
   
4:3 TK 
 

 Grupplistorna är inte helt uppdaterade men TK driver på denna fråga  
 
 

4:4 Markan/Kansliet/Fastigheten 
 

 Fönsterlagning: Ny offert ska tas in Robert & Lotta ser på detta  

 Tillståndet är fortfarande inte beviljat Robert följer upp detta  

 Parkeringen diskuterades. Det är mycket svårt att få tag på någon ansvarig  
 
 

4:5 Arbetsgrupp Kommunen   Inget  
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4:6 Distriktet    
Infomöte från SSK om hur organsiationens plansutredning. Lotta och Cecilia skall gå 
Robert mailar ut gamla förslag  
 
4:7 Info/PR och Hemsida 
 

 Hemsidan uppdateras fortlöpande. 

 Sponsorer veterinär (Else-Marie rapporterar) 
Evidensia önskar fortsätta kontrakten 
Camilla Silverberg, ny kontaktperson för valpkurserna  
Kör gärna vipdagar med 30% rabatter  
Kör gärna föredrag på klubben för medlemmarna  
Förslag till 2017 sponsring: 8 000 kontant och 10 000 kr i presentkort  
Öresunds veterinärsklinik återkommer i veckan  
 

§ 5 Beslutsfrågor    
 
Kanslist anställning och kostnader diskuterades.Kanslittjänsten upphör per 31 december 2016.  
Beslut fattades att fördela ut samtliga åtaganden och en behovsanställning / timanställning kommer att 
erbjudas efter behov.  Arvoden för kanslisttjänster ska inte överstiga 2016 års lönekostnad.   
 
Offert för storstäd Cecilia tar in offert  
 
§ 6 Skrivelser    
 
Skrivelse gällande hemsidan: SBK Malmöavdelningens historia är inte är hel komplett. 
Vi kommer att lägga ut en blänkare på facebook samt informera i kommande info-brev att de som har 
något att bidra med gällande klubbens historia är välkomna att bidra med information. En annan punkt 
i skrivelsen var också att upplysa oss om att bilder i fotoalbumen saknas.   
Lotta svarar på skrivelse 
                                                                          
§ 7 Övriga frågor  
 

 Annandagsfirandet  
o Olika lekar diskuterades, Kathrin & Josefine ordnar med lekar och aktiviteter 
o Danielle går ut med info på facebook   
o EvaLena, Lotta och Robert ordnar med beställning av mat och dryck 
o Tipsrunda, Emma ordnar 

 Studeifrämjandet har möte 12 december  

 Studiefrämjandets logga syns inte på hemsidan, Lotta meddelar Jessica 
 
 

§ 8 Nästa möte   Lotta återkommer med förslag för möte 
  
§ 9 Mötet avslutas 
 
 
 
 
 
 
…………………………..                           …………………………….   
Lis-Lotte Andersson   Danielle Braender   
Lislotte Andersson, Ordförande    Sekreterare  


