
	 	

	 SBK Malmö Brukshundklubb PROTOKOLL FÖR STYRELSEMÖTE  
Datum: 2019-04-08 kl: 19:00             

 Plats: Klubbstugan  

	

1	

 
Närvarande:  

Mattias Widenstjerna (ordförande), Cecilia Uddman, Ing-Marie Lindberg, Jeanette Fridh, Robert Kling, Else-

Marie Lundin  

 

 

1. Mötets öppnade 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
2. Godkännande av dagordning  

Dagordningen godkändes.  

 

4. Godkännande av tidigare mötesprotokoll  

Tidigare mötesprotokoll godkändes.  

 

4. Rapporter  
 

4.1 Ekonomi  

Första kvartalet har klubben haft intäkter om 646 000 kr jämfört med 612 000 kr föregående år. Kursintäkter har 

dragit in 95 000 kr  jämfört med föregående år då klubben hade 142 000 kr. TK vill köpa in ett IPO-hinder samt 

ytterligare några saker men Robert ska undersöka behovet först.  Agilityns hinder är beställda.  

 

Diskussion om att sätta upp kodlås in till kansliet. Beslutas att införskaffa kodlås till kansliet.  

 

4.2 HUG  

HUG har begärt körersättning till instruktörerna. Styrelsen föreslår att arvodet till instruktörerna höjs istället för att 

slippa problematik med förmånsbeskattning samt att priserna på kurser ses över. Robert får i uppdrag att titta på 

det.  

 

Diskussion om antalet kurser instruktörer ska hålla. Beslutas att tre kurser på 24 månader för att få gå 

instruktörsutbildning.  

 

4:3 TK 

Diskussion om körersättning till domare som är under utbildning. Distriktet betalar utbildningen. Styrelsen (utom 

Mattias Widenstjerna som är jävig) beslutar att körersättning ska utgå när klubben skickar folk till 

domarutbildning.   

 

 



	 	

	 SBK Malmö Brukshundklubb PROTOKOLL FÖR STYRELSEMÖTE  
Datum: 2019-04-08 kl: 19:00             

 Plats: Klubbstugan  

	

2	

4.4 Agilityn  

Tävlingskalender behöver uppdateras för agilityn ska hålla tävling 28-29 september 2019.  

 

Agilitykurser körs igång efter påsk.  

 

4:5 Markan/Kansliet/Fastigheten 

Sandra Winberg har sagt upp sig och vill inte sköta kansliet längre. Hon slutar i sådana fall i maj.   

 

Mattias ska prata med Jannika igen för att se om hon är intresserad. Hon får i sådana fall gå bredvid direkt. 

Påpekas att den som tar arbetet måste vara minst en dag i veckan på kansliet. Är inte Jannike intresserad så får 

förfrågan läggas ut i klubbens kanaler.  

 

Diskussion om den försvunna mikrofonen. Beslutas att Robert ska köpa in ny mikrofon.  

 

Arbetsdag beslutas till den 27 april 2019 kl 10:00. Vad ska göras: stuprör, uteplatsen, ogräs, buskar, rensning 

och städning av hundstallet.  

 

Lamporna är inte omriktade. Det är anmält till kommunen. Soptunnan som står vid bänkarna töms inte. Jpssan 

har felanmält det.  

 

4.6 Distriktet 

Mattias och ev Robert åker på distriktet möte den 22 maj 2019.  

 

4:7 Info/PR och Hemsida 

Else-Marie lägger ut angående Broklippet i media. Diskussion om Glenn kan hålla föredrag på klubben. 

Diskussion om digitalt medlemsregister. Robert har tittat på det. Detta är inte klart än.  

 

5. Beslutsfrågor    

Inget att anföra. 

 

6. Skrivelser   

Skrivelse från Lislotte Andersson, se ovan punkt 4.5  

 

7. Övriga frågor  

 

8. Nästa möte   

Beslutas att kommande styrelsemöte ska hållas den 28 maj 2019 kl 19:00.  
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9. Mötet avslutas 
Ordförande förklarar mötet avslutat.  

 

 

…………………………….  ……………………………. 

Mattias Widenstjerna, Ordförande  Cecilia Uddman, Sekreterare  


