
SBK Malmö Brukshundklubb PROTOKOLL FÖR STYRELSEMÖTE 

Datum: 2017-02-23 kl: 19:00          

Plats: Klubbstugan 

Närvarande: 

Gunilla Fredin, Else-Marie Lundin, Robert Kling, Cecilia Uddman, Mattias Widenstjärna, Josefin Rääf 

Börjesson, LiseLotte Andersson 

Ej närvarande: 

Kathrin Runge, EvaLena Cronhamn

1. Mötets öppnade

Ordförande hälsade alla välkomna till den nya styrelsen och förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes. 

3. Godkännande av tidigare mötesprotokoll

Tidigare mötesprotokoll godkändes. 

4. Rapporter 

4:1 Ekonomi 

Inget bokslut är gjort. Klubben har 445 000 kr i likvida medel, samma tid i fjol hade klubben 425 000 

kr. Kursintäkterna har alltså ökat. Hitintills har 102 000 kr inkommit i kursintäkter, i fjol nästan lika 

mycket. Klubben måste köpa in en ny projektor för den gamla har gått sönder. 

4:2 HUG 

HUG har kört igång med kurserna och anmälningarna strömmar in.

HUG kommer att bjuda in till en föresläsning med en tullhundsförare den 19 mars. 

HUG vill även ha en föreläsning av Jan Gyllensten eller Per Jensen.  

Agility vill ta in böcker för att kunna erbjuda sina deltagare. 

Diskussion angående hjärt- och lungräddningskurs för instruktörerna. Inget beslut fattas.

HUG har väckt ett förslag angående att instruktörerna ska kunna ge privatlektioner. Styrelsen är av 

uppfattningen att HUG måste göra en konsekvensanalys av detta och vilken påverkan det kan få för 

klubben samt priset för en sådan lektion eftersom klubben måste tjäna pengar. 
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4.2 Frivilligsektorn 

Vilande

4:3 TK

Diskussion gällande barometerreglerna som TK diskuterat. Diskussion om de ska ändras och om TK 

bör tillsätta en mindre grupp som arbetar med detta. 

4.4 Agilityn 

Inget att anföra. 

4:4 Markan/Kansliet/Fastigheten

Den dåliga lukten i skafferiet är löst. 

Markan går back. Diskussion angående om det beror på för låga priser eller om medlemmarna fikar för 

dåligt. En av anledningarna till att markan går back var att en står utrangering gjordes. Frågan är om vi 

kan få instruktörerna att se till att medlemmarna fikar mer alternativt om vi kan få en annan leverantör 

så vi kan köpa in mindre volymer och därmed få ner utrangeringskvoten.

Robert kontaktar KWP för offert fönstervägg mot appellplan samt elen. 

Klubben måste också boka gräsklippning inför tävlingar och regelbundet. Lotta åtar sig 

gräsklippningsfrågan och ringer när det behövs. 

4:5 Arbetsgrupp Kommunen   

Kallelse till hundråd har kommit. Vi har fått tre förslag till datum i mars på dagtid. Robert svarar vilket

vi föredrar. Gunilla och Robert kan alla datum. Cecilia kan endast den 15 mars. Vi får ta ställning vilka 

som ska gå när vi vet vilket datum det blir.

4:6 Distriktet   

Klubben har fått en enkät från SKK angående SKKs förslag till omorganisation. Enkäten är 

omfattande. SBK centralt har för avsikt att svara och skicka ut sitt svar till klubbarna så att dessa kan 

svara efter SBKs svar för det fall klubben vill. Styrelsen bestämmer att klubben ska svara efter det att vi 

fått SBKs svar.
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4:7 Info/PR och Hemsida

Inget att anföra på detta möte 

5. Beslutsfrågor   

Inga beslutsfrågor finns 

6. Skrivelser  

Håkan Svärd har lämnat en skrivelse till styrelsen angående barometern. Barometerna har ändrats ett 

flertal gånger Efter diskussion kommer styrelsen fram till att be TK att arbeta fram ett nytt bättre 

förslag med tanke på förändrade regler och förankra detta hos samtliga gruppmedlemmar i TK. 

Aktualisering av barometerregler bör göras för samtliga verksamheter som finns på barometertavla och 

presenteras på nästa medlemsmöte.  

7. Övriga frågor 

7.1 Klubbjacka 

Förslag om klubbjacka har kommit. Jackan kostar 400 kr och sponsorn tar 200 kr vilket gör att kluben 

får betala 200 kr. Om klubben sponsrar till alla i träningsgrupperna kostar det ca 30 000 kr. Kan vi få 

sponsorer till armarna blir det billigare. Diskussion om vi har råd och om folk kommer använda den. 

Går tillbaka till TK och se om de kan fixa sponsorer. Om de kan få tag i sponsorer så där det ok men 

annars är det för dyrt. 

7.2 Distriktets årsmöte 

Distriktmötets årsmöte är den 11 mars. Klubben har 7 röster. Gunilla och en till åker. Eventuellt Mattias 

åker. Cecilia anmäler när hon får besked. Robert har ändrat i distriktskatalogen. Vi ar dock vakanser på 

vissa platser. Robert ber TK komma med förslag på vem som ska stå på dessa platser. 

7.3 Tema för styrelsemötena 

Diskussion om vi ska ha vissa styrelsemöten med tema. Samtliga ska fundera på olika tema till nästa 

möte och så fattas beslut då. 
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7.4 Danielle vill ha träningsgrupp och få tillgång till annexet. 

Danielle har kommit in med en begäran om att få starta en träningsgrupp i Nosework/specialsök. 

Styrelsen tycker det är en utmärkt ide och tillstyrker. TK få dock ta ställning till om de ska vara med i 

TK: Vidare tillstyrks att de får använda annexet  men motprestationen är att de städar upp i annexet 

först och gör fint därinne.. Cecilia meddelar Danielle.. 

7.5 Stugfixardagar 

Bestäms att stugfixardag ska hållas den 22 april 2017 kl 10:00. Cecilia ber Emma kalla till det- 

7.6 fördelning av Evidensiapresentkort

Evidensia presentkorten fördelas till årets tävlingar. 

7.7 Arbetet i arbetsgrupperna såsom TK, HUG etc

Genomgång och diskussion om hur arbetet i de olika grupperna ska se ut för att det ska vara förenligt 

med stadgarna. Robert föredrar hur det står i stadgarna. Robert åtar sig att kontakta arbetsgrupperna 

beträffande ansvar och arbetsgång. 

8. Nästa möte  

Beslutas att nästa möte ska hålls den 22 mars kl 19:00 

 

9. Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat. 

……………………………. …………………………….

Gunilla Fredin, Ordförande  Cecilia Uddman, Sekreterare 
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