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Närvarande:  

Mattias Widenstjerna (ordförande), Cecilia Uddman, Robert Kling, Bettan Bergström, Pia Asp,Thomas 

Cronhamn, Jeanette Fridh och Else-Marie Lundin  

 

1. Mötets öppnade 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade detta extra styrelsemöte öppnat. 

 

2. Godkännande av dagordning  

Dagordningen godkändes.  

 

3. Beslut med anledning av inskränkningar pga coronaviruset 

Kan kursverksamheten fortgå så länge SKKs beslut om max 10 deltagare följs?  

Styrelsen anser att kursverksamheten kan fortgå så länge det är max 10 deltagare per kurs inklusive instruktör.   

Styrelsen anser att den som deltar i kursverksamheten och är över 70 ska avrådas från att delta i 

kursverksamheten. HUG får gå ut med det till de som bjuds in och som är över 70.  

 

Om någon trots detta vill boka av pga rädsla eller annat får de då tillbaka sin avgift?  

Styrelsen anser att man ska få tillbaka sin avgift och att den ska betalas åter i rater om viss del av kursen har 

förevarit.  

 

Kan flera grupper träna på appellplan samtidigt?  

Styrelsen anser att flera grupper kan träna på planen om de håller sig på olika delar av appellplan men 

grupperna får inte vara i stugan. Stugan får endast användas till toalettbesök. Gruppen ska utse en person som 

ska sätta på kaffe och hämta kakor etc. All förtäring ska ske utomhus.   

 

Om det i träningsgrupper tränar fler än 10 deltagare ska styrelsen förhindra detta?  

Styrelsen anser att träningsgrupper inte får träna om det är fler än 10 deltagare. Stora grupper ska delas upp i 

två om det deltar fler än 10. TK ska informera om detta.  

 

Vad ska klubben göra om fler än 10 vistas i stugan?  

Styrelsen anser att alla aktiviteter ska ske utomhus och ingen får uppehålla sig i stugan förutom att koka kaffe 

och använda toaletten.   

 

Kan vi ha andra aktiviteter såsom arbetsdag om vi delar upp oss i grupper och inte är i klubbstugan? 

Styrelsen anser att det kanske inte är lämpligt att hålla arbetsdag men att vi kan dela upp arbetet och se till att 

träningsgrupper samt andra frivilliga gör arbete enligt lista. CU tar det med Jannica.  



	 	

	 SBK Malmö Brukshundklubb PROTOKOLL FÖR EXTRA  
     STYRELSEMÖTE  

Datum: 2020-04-02 kl: 19:00             
 Plats: Teamsmöte  

	

2 

 

Tävlingsverksamheten under våren – hur ska den se ut? Vilka riktlinjer ska gälla? Om vi ställer in alla tävlingar 

ska avgiften betalas tillbaka? 

Tävlingsverksamheten är inställd enligt beslut från SBK. Styrelsen har beslutat att betala tillbaka 

anmälningsavgiften enligt SBKs beslut.   

 

Extra städning av klubbstugan? 

Styrelsen beslutar och att det ska finnas handsprit som ska ställas på toaletterna. Det bör också köpas in  

ytdesinfektion i form av virkon eller motsvarande som är verksam på virus som ska desinficera toaletterna efter 

användning. Det ska sättas upp en lapp med instruktioner hur det ska städas efter användning. Tereze får 

information om detta. Pia skriver instruktioner ang städning. Alla måste hjälpa till med städning.  

 

4. Beslut för det fall ytterligare inskränkningar meddelas av myndighet/SBK/SKK 

 

Måste all kursverksamhet ställas in om ytterligare inskränkningar meddelas? Ska klubben då betala tillbaka 

inbetalda avgifter? 

Styrelsen beslutar att om inskränkningar meddelas så att endast man får umgås två och två eller andra sådan 

inskränkningar så ska all kursverksamhet ställas in. Klubben måste då betala tillbaka avgiften alternativt skjuta 

upp kursen. Eventuellt kan det hållas webbföreläsningar så att klubben kan driva viss verksamhet sam få in 

några pengar. Jannica har fått en kontakt på studiefrämjandet som kan hjälpa till med detta.  

 

Får träningsgrupper träna? Ska TK tillfrågas om beslut eller är det en styrelsefråga? Vem avgör? Hur göra med 

tilldelade marker? 

Styrelsen ska då gå ut med instruktioner till träningsgrupperna att de inte får träna i organiserad form. Grupperna 

ska då informeras att de inte får ha hunden lös eftersom hundförarbevisen inte gäller. Det är inget TK beslut. 

Markerna ska då inte delas ut till grupperna. Eva Wallberg får då informera träningsgrupperna.  

 

Ska klubbstugan då låsas? Om den ska låsas vem gör det? 

Styrelsen anser att klubbstugan då ska låsas och det får Robert alternativ Mattias göra som har befogenhet.  

Styrelsen beslutar dock att koden ska bytas oavsett pga länge sedan byte.  

 

5. Kommunikation av beslut  

 

Vem och hur kommunicerar beslut ut med anledning av Corona? 
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Styrelsen beslutar att Mattias ska informera om ytterligare beslut med anledning av corona. Thomas ska 

informera TK och Louise får informera HUG. Styrelsen ska informera att klubben följer de beslut som fattas av 

FHM/SKK/SBK.  Jannica ska lägga ut det på hemsidan på Mattias instruktioner.  

 

6. Skrivelse till styrelsen 

 

Skrivelsen hade synpunkter på hur arbetsgången gick då det beslutades att ställa in tävlingar. Mattias och 

Thomas redogör för hur förfrågan om inställda tävlingar gick till. Skrivelsen har synpunkter för att TK inte fick 

chansen att fatta beslut förrän styrelsen fattade beslut. Det råder delade meningar om hur det gick till när beslut 

fattades. Styrelsen beslutar att se över arbetsgången så att arbetsgången respekteras samt att har TK fått 

frågan ska de få chansen att återkomma med svar innan beslut fattas.   

 

7. Ärendet angående medlem 

 

Thomas och Robert har träffat de medlemmar som det berör. Ytterligare material ska samlas in innan beslut tas 

om ärendet ska anmälas till SBK centralt.  

 

8. Mötet avslutas 

 

 

…………………………….  ……………………………. 

Mattias Widenstjerna, Ordförande  Cecilia Uddman, Sekreterare  


