
SBK Malmö Brukshundklubb PROTOKOLL FÖR MEDLEMSMÖTE 

Datum: 2017-10-11 kl: 19:30          

Plats: Klubbstugan 

Närvarande 

Hedersmedlem 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   

Viktoria Qvist och Eva Engeln Persson.

5. Godkännande av tidigare mötesprotokoll 

Godkändes

6. Rapporter 

6:1 Ekonomi

Ekonomin redovisades av Robert Kling, bilaga. 

Resultatet är bättre än i fjol. Per sista augusti 192 000 kr jämfört med 123 000 kr i fjor. Markan går inte 

längre med förlust. Avskrivningen av frysarna ligger i detta. Leverantörena höjer men inte klubben 

därför. TS har ett bättre resultat. Ett plus på 15 000 kr vilket brukar vara en förlust. HUG är duktiga på 

att dra in intäkter och det är tack vare dem som klubben gör ett så bra resultat. Per siste augusti var 

klubben Sveriges näst störts klubb varför medlemsintäkterna ökat. Överlag gör klubben bättre på alla 

poster. Mer intäkter och mindre utgifter. Resultatet är en vinst om 69 000 kr jämför med 50 000 kr på 

helåret föregående år. 



6:2 Styrelsen

Gunilla informerade om klubbhändelser sedan föregående medlemsmöte.

• Distriktmöte nyligen där man lade fram att man kan bidrag från Distriktet för ungdomskurser 

och nya kurser. Man hade förslag att bjuda alla ordförande till 100 års jubileet men det drogs 

tillbaka.

• Det är val till förbundsstyrelsen så ni kan gå in på Distriktet och se vad som gäller-

• Tack till Emma för arbete med HUG och Therez och Anna för städning 

6:3 HUG

Emma redogör för vad HUG gör

• Klubben behöver fler  instruktörer. 

• Ingmarie och Robin ska utbilda sig till steg 2 agility.

• Hålla instruktörsutbildning på klubben nästa år så alla som är intresserade ska anmäla sig.

• 14 kurser i höst varav 6 valpkurser. Skulle kunna hålla fler valpkurser.

• Haft 13 valpkurser i år. 

• Har lagt till en fotsättningskurs efter grundkursen så att man är bättre förbered inför 

träningsgrupperna.

• Maria Brandell var och föreläste i augusti och hon ska bjudas in igen i någon form.

• Susanna Åman hudspecialist höll föreläsning.

• Föreläsning med sjukgymnasterna från Evidensia.

• Håller på att undersöka om klubben kan hitta lokal till träning under vintern. 

6:4 TK

Thomas och Glenn redogör för vad TK gör

• Elitspårtävlingen som brukar vara på hösten är flyttad till den 15 april 2017.

• Klubben ska ha skyddstävling den 29 april 2018.

• Klubben ska vara rädda om Vomb för det är hårt tryck och vi vill inte det ska införas förbud. 

6:5 Agility

Ing-Marie har meddelat följande

• Ing-Marie och Robin ska gå agility A2utbildning.

• Startat en träningsgrupp som Py håller i. 
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6:6 Markan/Kansliet

• Styrelsen har diskuterat att ta ner mellanväggen i Annexet så att det går att hålla valpkurser i 

Annexet på vintern. 

• Klubben har fått offert på att byta fönster på kortsidan i klubbhuset samt fixa dörren in till 

lektionsalen. Dörren var dyr så det tittas på om det går att hitta en annan lösning. 

• Vi ska se om klubben kan ordna matlagningskvällar för att laga mat och frysa in inför tävlingar. 

6:7 Arbetsgrupp Kommunen

• Styrelsen behöver folk som kan hålla kontakter med kommunen (fastighetskontoret) och arbeta 

med kommunen. 

6:8 Info/PR och Hemsida  

Else-Marie redogör för Info och Pr

• Klubben lägger in sina evenemang i Malmö stads kalendarium.

• Klubbens medlemsförmåner är följande:

• Olycksfallsförsäkring vid träning.

• Arken Zoo Malmö, Toftanäs ger 10 % rabatt i butiken samt hos Trimis och Vettris.

• Evidensia har 10 % på allt i shopen samt 20 % på vaccinationer inklusive rabies.

• Arrak ger 30 % på hela sitt sortiment.

• Agria ger 10 % rabatt på försäkringar.

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

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

• Klubben är med i Sponsorhuset. 

6.9 Valberedningen 

Valberedningen behöver tre nya till styrelsen och framförallt någon som kan ersätta Robert. 

7. Beslutsfrågor  

Inga 

8 Skrivelser 



Inga

9. Övriga frågor

• Rallylydnadsmästare och -champion Joakim Stolt belönas. 

• Rallylydnadschampion  Mia Sandström belönas. 

• Glenn Andersson vann polisSM i skydd. 

10. Nästa möte årsmötet 10 februari 2018 kl.19:30 

11. Mötet avslutas

……………………………. …………………………….

Gunilla Fredin, Ordförande Cecilia Uddman, Sekreterare

……………………………. …………………………….

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


