
SBK Malmö Brukshundklubb PROTOKOLL FÖR STYRELSEMÖTE 

Datum: 2017-09-21 kl: 19:00          

Plats: Klubbstugan 

Närvarande: 

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

Klubben har 541 000 kr i likvida medel jmf 501 000 kr i fjor samt paysonintäkter. Ligger på 60 000 - 

70 000 kr mer än i fjor i likvida medel. Harfått 326 000 kr i kursintäkter jämfört med i fjor då fick 

klubben in 328 000 kr på helåret. 

4:2 HUG 

Se redogörelse från Emma. 

HUG vill bjuda in Maria Brandell och hon kommer troligtvis till klubben den 17-19 augusti. Styrelsen 

ser gärna att instruktörerna har företräde till arrangemanget och det är kostnadsfritt för dem. Styrelsen 

påminner HUG om att HUG har fått pengar för vidareutbildning och detta ryms inom budget.

HUG vill bjuda in Jenny Wibäck att hålla föredrag samt köpa in hennes bok till instruktörerna. 

Styrelsen anser att Kenth Svartbergs föredrag ligger mer i linje med den utbildningslinje klubben har 

antagit.  
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Styrelsen tillstyrker föreläsningen med Kenth Svartberg och ser den som en bra julklapp till 

instruktörerna. 

Robert tittar på möjligheten att hålla instruktörsutbildning på klubben. 

Styrelsen tillstyrker att Aigilty köper in böcker för att kontrollera om det är något som är bra.

4:3 TK

Inköp av pistol är på gång.  

4.4 Agilityn 

Inget att rapportera. Agility behöver en tävlingsledare.

4:5 Markan/Kansliet/Fastigheten

Styrelsen är medveten om att det är dålig belysning på apellplan och har kontaktat kommunen. Robert 

håller i det och arbetar på kommunen.  

Lotta och Robert håller kontaktet med KPV ang byte av vägg etc. 

4:6 Arbetsgrupp kommunen

Inget att rapportera 

4.7 Distriktet

Enkät från SBk Skåne och SBK Distriktet.

Gunilla besvärar enkäterna. 

4:8 Info/PR och Hemsida

Inget rapportera.

5. Beslutsfrågor   

Inga beslutsfrågor finns.
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6. Skrivelser  

Inga skrivelser finns att besvara.

7. Övriga frågor 

7.1 Nya dataskyddsförordningen  

Cecilia redogör för vad som gäller med nya dataskyddsförordningen. Robert kollar vad det kostar att 

köpa in ett medlemsregister. Frågan tas upp igen på nästa möte.

7.2 Begäran från specialsöksgruppen att köpa in sökplattform 

Styrelsen tillstyrker att specialsöksgruppen köper in en sökplattform. 

7.3 Championatring

Styrelsen noterar att Lars Olsson troligtvis uppfyller kriterierna för championatring. Robert tar kontakt 

med Lars Olsson. 

7.4 Förfrågan från boxerklubben

Världsutställning för boxrar den 25-27 maj. De vill låna 20 bord och 50 stolar som ska stå i tält. 

Boxerklubben undrar också om klubben kan ordna transport ner till Ribban. Styrelsen tillstyrker lån. 

Eva Lena svarar och Mattias håller i detta.  

7.5 Dropbox 

Noteras att dropboxen behöver rensas och uppdateras. 

7.6 Distriktets 100 år arrangemang

Klubben kan få 5 000 kr av distriktet i bidrag för ny kurs eller kurs för ungdomar. 

8. Nästa möte  

Beslutas att kommande styrelsemöte ska hållas den 21 november 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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