
SBK Malmö Brukshundklubb PROTOKOLL FÖR STYRELSEMÖTE 

Datum: 2017-06-15 kl: 19:00          

Plats: Klubbstugan 

Närvarande: 

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

Andersson, och Josefin Rääf Börjesson 

Detta är ett temamöte som ska ta sikte på frågorna. 

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, 

Genomgång av sektorernas ansvarsområden.

HUG Ansvarsområde 2017

• Uppdatering av kurser till hemsidan, maila  kansli@sbkmalmo.se 

• Se till att instruktörerna lämnar in datum inför kurs start höst och vår, samt typ av kurs. 

• Kontakt med studiefrämjandet, 

• Studiebesök

• Workshops med olika inriktning

• Utvärdering av kurser och utbildningar

• Förslag till fortbildning av instruktörer 

• Förslag på kursavgifter 

• Verka för att samarbeta med övriga sektorer

• Verka för att använda klubbens egen kompetens vid utbildningar

• Skicka protokoll till styrelse och utbildningsansvarig senast tio dagar efter möte

TK ansvarsområde 2017

Utse ansvariga personer till följande

• Sammankallande med ansvar för att se till att nedan följs
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• Mark ansvarig

• Sekreterare

• Prisansvarig

• Materialansvarig, denne tillhandahåller material till tävlingar, översyn av hinder o.s.v

• Möte inför tävling/övergripande kontroll av att funktionärer finns, kök, mark

• Kontaktperson mellan HUG  och styrelse.

TK gruppen

• Fördela tävlingar på de olika grupperna

• Se till att det finns tävlings sekreterare 

• Sammankalla inför tävling utse en ansvarig tävlingsledare till varje tävling

• Datum för tävlingar kommande år till distriktet

• Samarbete med HUG workshops, filmkvällar, föredrag

• Visning och info verksamhet för de som går kurs, fånga upp nya medlemmar med intresse

• Fördela ansvar för skötsel av plan, kaninhålor, klippning av gräs

Agilitysektorns ansvarsområde 2017

• Se till att hemsidan uppdateras med nytt innehåll, kurser, workshops, nyheter, tävlingsresultat 

och att barometern uppdateras minst varje månad vid tävlingssäsong. Använd Robin som hjälp 

eller skicka information via kansli@sbkmalmo.se

• Se till att våra kurser är fyllda med kvalitet utifrån ett säkerhetsperspektiv och uppdaterade efter 

agilityns utveckling.

• Se till att vi kan erbjuda kurser, workshops, föreläsningar etc efter våra medlemmars behov.

• Planera in en grovplanering utav kurser per termin. Mål att ha kurser på vår och höst, samt 

workshops under sommarsäsong. 

• Ha ett aktivt samarbete med HUG i planering utav kurser, workshops, kursavgifter, 

utbildningar, fortbildning osv. 

• Använda oss utav kursutvärdering för att förbättra våra kurser. 
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• Protokoll gällande sektormöten skall in på vår Drive, agilitysektorn.sbkmalmo@gmail.com, 

sekreterare i styrelsen har tillgång till denna och för över protokoll enligt överenskommelse. 

Diskussion 

• Diskussion ang om grupperna ska få eget budgetansvar. Risk att det inte går till saker som är för 

alla. HUG drar in pengar och sedan ska någon annan göra av med dem. Finns kostnaden för 

stuga etc som göra att om varje grupp endast skulle ha sin egen budget skulle det inte finnas 

pengar till stugan etc.  Pengarna måste flyta mellan sektorerna. Finns det risk för att det blir en 

min och din känsla.

• Hälsa nya rallyträningsgruppen välkomna före deras första träning den 10 augusti . Viktigt att 

de som redan tränar är med och hälsas välkomna. 

• Rabattsats på nästa kurs diskuteras. Vissa tror att det inte spelar någon roll. Problemet kanske 

inte är att fylla kurserna utan att få instruktörer till kurser. 

• Det som verkat positivt är att man kan pröva på olika bruksgrenar i skogen. Man kanske ska 

utveckla detta och köra prova på i fler grenar. 

Nya möten 

23 augusti 2017 

21 september 2017 valberedningen kallas

23 oktober 2017 

21 november 2017

11 december 2017

……………………………. …………………………….

Gunilla Fredin, Ordförande  Cecilia Uddman, Sekreterare 
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