
SBK Malmö Brukshundklubb PROTOKOLL FÖR MEDLEMSMÖTE 

Datum: 2017-06-07 kl: 19:30          

Plats: Klubbstugan 

Närvarande 

Hedersmedlemmar närvarande Ritva Bergmyr samt ca 35 medlemmar

1 Mötet öppnas

Gunilla Fredin förklarade mötet öppnat. 

2. Godkännande av dagordning 

Godkändes

3. Godkännande av kallelse 

Godkändes

4. Val av justeringsmän   

Jan-Åke (Burre) Cederholm och Yvonne Virgilli.

5. Godkännande av tidigare mötesprotokoll 

Godkändes

6. Rapporter 

6:1 Ekonomi

Ekonomin redovisades av Robert Kling, bilaga. 

Resultatet är jämförbart med i fjol. Tyvärr gick frysarna sönder i maj varför en del till markan fick 

kastas vilket kommer påverka resultatet. Frysarna är nu kastade och en ny är inköpt. Malmö är 

fortafarande Sveriges näst största klubb så medlemsintäkterna är goda. Klubben har nu ökade 

bankmedel med 78 000 kr. Resultatet blir troligtvis 50 000 kr bättre än föregående år men det planeras 

arbete på stugan på gaveln varför pengarna kommer att till viss del investeras i stugan. 

6:2 Styrelsen

Gunilla informerade om klubbhändelser sedan föregående medlemsmöte.
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• Distriktet är bestämt att medlemsavgiften blir 400 kr (en höjning om 20 kr).

• SKKs omorganisation ligger på is pga kritik. 

• SBK har börjat titta på omorganisation som går ut på att man har huvudklubbar med filialer 

(småklubbarna). Tittar också på att ha specialklubbar för olika grenar. Inget beslutat. Loggan 

ska bytas. SBK vill titta på officiella tävlingar i specialsök. 

• Vi har haft familjedag. Där mycket nya medlemmar var där. 

6:3 HUG

Emma redogör för vad HUG gör

• Martin har haft introduktion till bruksgrenarna där man fick skriva upp sig om man var 

intresserad av att följa med en träningsgrupp ut. Det var runt 15 intresserade närvarande. Några 

intresserade har varit med träningsgrupperna ute i skogen. 

• Föreläsning den 12 juni 2017 då Dennis Söderkvist informerar om hur domare dömer. 

• Vi har haft 20 kurser under våren. Sex har varit valpkurser. Valpkurserna är mycket populära. 

• Övriga kurser har gått lite segt. 

• Nya kurser planeras som baseras på Från valp till stjärna. 

• Maria Brandell är även inbjuden att komma hit och föreläsa. 

6:4 TK

Thomas redogör för vad TK har gjort

• Har lika många träningsgrupper sedan sist men en grupp har försvunnit och en har tillkommit; 

Daniels grupp med nosework. 

• TK har varit och pratat vad det innebär att vara med i träningsgrupp.

• TK och HUG samarbetar nu för att hjälpa folk vidare. 

• TK har haft en träningstävling. Fler träningstävlingar efterlyses. 

• Problem med tillgång till mark. Finns alldeles för lite mark. TK efterfrågar mer mark. 

• TK påtalar att alla måste köra in från rätt håll till Vomb dvs från Öveds kloster.  

6:5 Agility

Katrine har meddelat följande

• Det pågår planering för kurser och funderingar på tävlingar.
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• En del av agilitymedlemmarna kommer gå över till Skabersjö.

6:6 RUS

Vilande

6:7 Frivilligsektor  

Vilande 

6:8 Markan/Kansliet

• Ny frys är inköpt.

• Handikappstoan ska bytas. 

• Golvet är polerat och lagat. 

• Mötet beslutar att förbereda ett beslut angående att kunna hålla valpkurser inomhus vintertid

6:9 Arbetsgrupp Kommunen

• Ribersborgs hundrastplats kan komma att minskas.

• Det finns ingen inomhushall att tillgå. 

6:10 Info/PR och Hemsida  

Else-Marie redogör för nya medlemsförmåner 

• Arken Zoo Toftanäs ger 10 % rabatt i butiken samt hosT och Vettris

• Evidensia har 10 % på allt samt 20 % på vaccinationer

• Arrak ger 30 % på hela sitt sortiment

• Granngården ger 2 % till kunden och 2 % till klubben 

• Agne Andersson Bil & Motor ger 15 % på arbetskostnaden vid reparationer

7. Beslutsfrågor  

Inga 

8 Skrivelser 

Inga
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9. Övriga frågor

• Skotträning onsdagar 18:45 – 19:15. Flaggan ska ut och man ska vara så långt uppe på hyllan 

som möjligt. Även lördagar i samarbete med HUG så att det inte stör kurser. 

• Vi har ingen mentalansvarig. Mötet tillfrågas om någon är intresserad av att ta ansvar om det. 

Vicky Kvist anmäler sig om ansvarig för mentalfrågor. 

• Rallylydnadsmästare Joakim Stolt belönas. 

• Rallylydnadsmästare Anna Jönsson belönas. 

• David Minnlycke deltog i SM i rallylydnad och kom på 22 plats. 

• Lotta redogör för förnyelse av vandringspriser. Mötet beslutar att styrelsen ska fortsätta arbeta 

med förnyelse av vandringspriserna. 

10. Nästa möte årsmötet 11 oktober 2017 kl.19:30 

11. Mötet avslutas

……………………………. …………………………….

Gunilla Fredin, Ordförande Cecilia Uddman, Sekreterare

……………………………. …………………………….

Jan Åke (Burre) Cederholm, justeringsman Yvonne Virgilli, justeringsman 


