
SBK Malmö Brukshundklubb PROTOKOLL FÖR STYRELSEMÖTE 

Datum: 2017-04-18 kl: 19:00          

Plats: Klubbstugan 

Närvarande: 

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

Andersson och  Eva-Lena Cronhamn 

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 

Har haft tävlingar under månaden som inte är redovisade från SBK. Kursavgifter på 151 000 kr har 

influtit. Ifjol var denna summa 148 000 kr. Fick en osedvanligt hög vattenräkning och det kan bero på 

en läckande toalett och en kran i köket. Behöver eventuellt ta hit en rörmockare för att fixa kranen och 

byta handikapptoaletten. Robert tittar på det och bestämmer senare vilken åtgärd som behöver vidtas. 

4:2 HUG 

Se redogörelse från Emma. 

Vad gäller frågan om inköp av böckerna bestämmer styrelsen att HUG får köpa de böcker de anser sig 

behöva. 

Vad gäller frågan om instruktörerna så får de hålla sina tre kurser eftersom det är det behovet klubben 

har. Det står i avtalet vad som gäller. HUG kan ta fram synpunkter på vad de anser saknas i avtalet. 

Styrelsen kan också delta på HUGmöte där detta diskuteras.

Vi får titta på vad som gäller angående möten om vi kan få ersättning från studiefrämjandet. Robert 

tittar på detta med Emma. 
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4.2 Frivilligsektorn 

Vilande

4:3 TK

Bra att TK och HUG samarbetar. Bra om det snart blir klart vilket datum Martin ska hålla 

bruksinformationen. 

Vandringspris – vissa har utgått och vissa tar inte hänsyn till att det tillkommit ett flertal grenar. 

Styrelsen föreslår att vandringspriserna ses över och att Eva W och Lotta tillsammans med ytterligare n 

person gör det samt kommer med förslag som kan gå till TK för remiss.  

4.4 Agilityn 

Inget att rapportera 

4:4 Markan/Kansliet/Fastigheten

Se ovan angående vattenproblem. Städvagn har köpts in. 

4:5 Arbetsgrupp Kommunen   

Malmö kommun kan inte erbjuda någon inomhushall. 

4:6 Distriktet   

Den 26 april ska Gunilla på ordförandemöte. Gunilla och Robert ska på årsmöte på studiefrämjandet. 

4:7 Info/PR och Hemsida

Bra att det läggs ut angående var medlemmar har rabatt. 

4.10 Instruktörer 

Inget att anföra.

5. Beslutsfrågor   

Inga beslutsfrågor finns.
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6. Skrivelser  

Diskussion angående skrivelsen. Cecilia tar fram ett förslag till svar. 

7. Övriga frågor 

7.1 Sponsring till SM-ekipage  

Styrelsen hänvisar till beslutet som tidigare är fattat angående att klubben sponsrar SM-ekipage och 

liknande. 

7.2 Träningsgrupp i rally

Alf Hagman vill flytta sin rallygrupp från Oxie till Malmö SBK men han vill inte ha betalt. 

Träningsgrupperna betalar 100 kr till klubben. Detta måste gälla alla grupper men om sedan 

instruktören inte vill ha betalt så det är okej. Alla som deltar måste dock vara medlemmar. 

Inledningsvis går det bra med att bara bli deltidsmedlemma och kostnaden för det är 120 kr. Det är 

också problem med träningsdagar men torsdagar skulle funka. 

7.3 Datum för temamöte

Temamöte för den 20 juni ang arbetsordning för arbetsgrupperna och hur vi utvecklar klubben.

7.4 Diskussion om acceptabelt beteende på klubben 

Diskuterade styrelsen med utgångspunkt i SBKs etiska regler om vad som gäller vid 

meningsskiljaktigheter vid SBK sammankomster såsom träningar och tävlingar. Styrelsen kan i många 

fall inte agera. I många fall ligger frågan på högre nivå. 

8. Nästa möte  

Beslutas att kommande styrelsemöte ska hållas den 23 maj 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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