
SBK Malmö Brukshundklubb PROTOKOLL FÖR STYRELSEMÖTE 

Datum: 2017-03-22 kl: 19:00          

Plats: Klubbstugan 

Närvarande: 

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

Börjesson, LiseLotte Andersson, Eva-Lena Cronhamn och Kathrine Runge

1. Mötets öppnade

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes. 

3. Godkännande av tidigare mötesprotokoll

Tidigare mötesprotokoll godkändes. 

4. Rapporter 

4:1 Ekonomi 

Den 1 januari hade vi 425 000 kr och nu 490 000 kr på kontot. . Ökningen beror på pengar från kurser. 

Fått in 131 000 kr på kurser jmf med 116 000 kr i fjor. 

4:2 HUG 

Se redogörelse från Emma. Bra med kurser. Diskussion angående privatlektioner och de fördelar och 

nackdelar som HUG fört fram. Styrelsen är positiv under en testperiod fram till årsskiftet. Utvärdering 

då. Även diskussion angående pris för privatlektion. Pris ska vara 350 kr och då får instruktören 100 kr 

samt avgår sociala avgifter (ca 50  kr) vilket gör att klubben får 200 kr. HUG styr marknadsföring. 

Vad gäller enkäten från studiefrämjandet så behöver vi veta vad den ska mäta innan vi kan ta ställning.  

Styrelsen ska besöka kurser även i år. Ber Emma sammanställa en lista. 

4.2 Frivilligsektorn 
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Vilande

4:3 TK

På TK mötet sist bestämdes att de skulle se över barometern. 

4.4 Agilityn 

Kommit igång tidigare med kurser i år pga de hyrt in sig i inomhushallar. Startat hund med barn-kurs. 

Satsar på fler kurser med barn. 

4:4 Markan/Kansliet/Fastigheten

Inget att anför idag. Många betalar via swish. Elen är fixad. Nästa plan är att fixa gaveln.  

4:5 Arbetsgrupp Kommunen   

Gunilla och Cecilia redogör för vad som hände på hundrådet. De ville skära i Ribbans område och 

kommer att bygga en ny hundgård vid Geijersgatan. Oxie ska erbjudas ny mark. 

4:6 Distriktet   

Distriktsmötet var lyckat. Det var en föreläsning av Troed Troedson angående hur man förändrar 

organisationer. 

100 års jubileum i Stockholm i maj 2018. Ordföranden får åka om hon vill. 

4:7 Info/PR och Hemsida

Inget att anföra på detta möte.

4.10 Instruktörer 

En till är skickad på rallylydnadsutbildning.

5. Beslutsfrågor   

Inga beslutsfrågor finns.

6. Skrivelser  
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Inga skrivelser. 

7. Övriga frågor 

7.1 Tema på styrelsemöte 

Hur arbetar de olika sektionerna: Arbetsordning för arbetsgrupperna. 

Hur utvecklar vi klubben: Hur får vi fler funktionärer, deltagare, finns det annat vi kan göra: work shop, 

privat lektioner, pröva på dagar. Tema veckor: agility, lydnad, 

7.2 Priser

Else-Marie har fått reklam angående rosetter. 

Diskussion kring vandringspriser. Enligt Lotta är det nya vandringspriser på gång.

Det finns ett mervärde i rabatter från våra sponsorer och Else-Marie föreslog att Emma skulle kunna 

lägga ut detta på vår facebooksida. Else-Marie undersöker hur rabatterna ser ut hos våra olika 

sponsorer. 

7.3 Familjedag

Familjedag den 6 juni 2017 med grillning och lekar. 

Stugfixardagen. Det är kurser då så de som tränar kan inte delta. 

7.4 Stadens arrangemang

Världsutställning för boxrar 26-27 maj 2018. De har frågat om råd pga sm och kan komma att behöva 

hjälp. 

8. Nästa möte  

Beslutas att kommande styrelsemöte ska hållas den 18 april, 23 maj och 20 juni 2017 kl 19:00. 

 

9. Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat. 
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……………………………. …………………………….

Gunilla Fredin, Ordförande  Cecilia Uddman, Sekreterare 
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