
SBK Malmö Brukshundklubb PROTOKOLL FÖR STYRELSEMÖTE 

Datum: 2017-08-23 kl: 19:00          

Plats: Klubbstugan 

Närvarande: 

Gunilla Fredin, Else-Marie Lundin, Cecilia Uddman, Mattias Widenstjärna, Lise-Lotte Andersson, Eva-

Lena Cronhamn  och Josefin Rääf Börjesson 

Valberedningen deltar på mötet inledningsvis och får vetskap om vilka som är tillgängliga för omval 

och vilka som ska sitta kvar. 

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 

Ekonomin är god. Klubben har hittills dragit in bortåt 40 000 kr mer än i fjor. Hela fjorårets 

Paysonintäkter var 329 000 kr och hittills i år är vi uppe i 290 000 kr. HUG sköter sig alltså. 

Plusgirokontona visar behållning på 585 000 kr mot motsvarande tid i fjor då saldot var 494 000 kr dvs 

en ca ökning om  90 000 kr.

Räkningar betalas löpande. Inget förfallet. Deklaration inlämnad. Tertialbokslut görs per siste augusti.

4:2 HUG 

Se redogörelse från Emma. 

De flesta av höstens kurser har kommit ut på hemsidan. Fortsatt stor efterfrågan på valpkurser trots att 

vi haft fler (13 st) än vanligt i år och dessutom börjat med valpkurserna redan i juli istället för augusti. 
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Får in ca 1 förfrågning i veckan angående privatlektioner sedan vi la ut information om detta på 

hemsidan. Hittills har detta fungerat väl och flertalet av personerna har efter privatlektion anmält till 

kurs. 

Föreläsning med Maria Brandel förra veckan. Drog ca 60 personer och bedöms som mycket lyckad. 

Den 21 september är det föreläsning om hudproblem med veterinär Susanne Åhman .

4.2 Frivilligsektorn 

Vilande

4:3 TK

4.4 Agilityn 

Inget att rapportera 

4.5

Vilande

4:6 Markan/Kansliet/Fastigheten

Kaninhålsfyllningsschemat funkar bra. Det som nu inte riktigt funkar är klippningen av gräset runt 

stugan varför det bör läggas till i schemat. 

Kvarstår fortfarande åtgärder att göra på klubbstugan. Inget nytt att rapportera i detta avseende.

4:7 Arbetsgrupp Kommunen   

Inget nytt från kommunen angående mark till träning 

4:8 Distriktet   

Den 6 september 2017 är det distriktmöte. Gunilla och Else-Marie åker. 
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4:9 Info/PR och Hemsida

Inget speciellt att diskutera. Bra att det läggs ut var klubbmedlemmar har rabatt.

5. Beslutsfrågor   

Inga beslutsfrågor finns.

6. Skrivelser  

Skrivelse från SBK angående en rekommendation till instruktörsutbildning. Efter diskussion beslutas 

att Gunilla ska svara. 

7. Övriga frågor 

7.1 Instruktörs utbildning 

Två från Agility vill gå instruktörsutbildning vilket tillstyrkes. Klubben har ytterligare en medlem som 

vill bli instruktör samt vill Anders Rylander bli specialsöksinstruktör.

Diskussion angående om ytterligare medlemmar kan rekommenderas till instruktörsutbildning. Kluben 

har alltid behov av instruktörer. 

72. Studiefrämjandet

Josefin och Robert åker till årsmöte den 5 september på studiefrämjandet angående förändringar inom 

studiefrämjandet. 

7.3Medlemsantal

Malmö är Sveriges näst största SBKklubb. Störst är Stockholms södra men de tappar medlemmar 

medan Malmö ökar. 

8. Nästa möte  

Beslutas att kommande styrelsemöte ska hållas den 21 september 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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