
SBK Malmö Brukshundklubb PROTOKOLL FÖR STYRELSEMÖTE 

Datum: 2017-12-11 kl: 19:00          

Plats: Klubbstugan 

Närvarande: 

Gunilla Fredin, Else-Marie Lundin, Cecilia Uddman, Josefin Räff-Börjesson, Mattias Widenstjärna, 

Lise-Lotte Andersson, Eva-Lena Cronhamn och Emma Robertsson 

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 ca 683 000 kr i likvida medel jmf 633 000 kr i fjor. Ligger på 50 000 kr mer än i fjor i 

likvida medel. 

4:2 HUG 

Anna Lindelöw är bokad till den 8-10 juni 2018. Det blir föreläsning den 8 juni 2018 för alla som vill 

och sedan träning hela helgen för instruktörerna. 

Många vill gå valp-och grundkurs och det kommer in flera förfrågningar i veckan. Några kurser är 

redan planerade till nästa år. Rickard Smitt kan ev köra en brukskurs för ungdomar nästa år. 

Klubben behöver fler medlemmar till HUG. 

4:3 TK

Fördelning av tävlingar är gjord och statuterna är genomgångna. 
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4.4 Agilityn 

Inget att rapportera. Robin och Ing-Marie är nu utbildade A2-instruktörer. Py har träningsgrupp just nu. 

4:5 Markan/Kansliet/Fastigheten

KPV har rivit väggen i annexet och vill man använda det till träning så bokar man det som vanligt. 

Vad gäller belysningen på appellplan så är det oklart vad som gäller för Robert har hållit i det. Mattias 

tar kontakt med Robert och ser vad som är gjort och tar över. 

Lotta köper in glögg till julmarknaden och annandagsfirandet. 

4:6 Arbetsgrupp kommunen

Inget att rapportera 

4.7 Distriktet

Else-Marie har ansökt om bidrag för Danielles kurs. 

Frågan är om klubben ska skicka något på SBKs 100års jubileum. Beslutas att Ordföranden får åka om 

hen vill. Anmälan ska ske före den 15 december. 

4:8 Info/PR och Hemsida

Sponsorsgruppen har träffats och gått igenom sponsorerna. Klubben har fått flera nya guldsponsorer. 

Eva Wallberg ska gå igenom detta med Emma Robertsson. Terese har fixat sponsorer till 

skyddstävlingen. Else-Marie sammanställer sponsorerna. Frågan är om klubben ska utöka till att ha en 

kategori platinasponsor. Klubben måste dock erbjuda sponsorerna något mer som tex placering av roll-

up i klubbstugan eller något liknande. 

Diskussion om djursjukhusbesöken hos Evidensia och hur upplägget ska vara med dem. 

5. Beslutsfrågor   

Inga beslutsfrågor finns.
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6. Skrivelser  

Inga skrivelser finns att besvara.

7. Övriga frågor 

7.1 Julmarknad

Alla bord är bokade. 

7.2 Annandagsfirande med extra medlemsmöte

Mattias har fixat en sponsor till utlottning. Mattias fixar smörgåstårta och anmälan ska ske till Emma. 

7.3 Sponsorguppen 

Se ovan

8. Nästa möte  

Beslutas att kommande styrelsemöte ska hållas den 22 januari 2018 kl 19:00. 

 

9. Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat. 

……………………………. …………………………….

Gunilla Fredin, Ordförande  Cecilia Uddman, Sekreterare 
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