
	 	

	 SBK Malmö Brukshundklubb PROTOKOLL FÖR STYRELSEMÖTE  
Datum: 2020-05-19 kl: 19:00             

 Plats: Teams  

	

1 

 
Närvarande:  

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

Cronhamn, Else Marie Lundin, Pia Asp och Louise Stihl  

 

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  

Klubben har 557 000 kr i fjol 699 000 kr och minskning beror på ombyggnationen av köket. April är ännu inte  

 

4.2 HUG  

Louise redogör för HUGs arbete. De har haft två möten ett ordinarie och ett extra. På det extra mötet 

konstaterades att sex kurser är igång men att det inte är 100 % närvaro pga corona. De kommer att ha en 

inspirationsdag den 13 juni 2020 med instruktörerna där de ska diskutera hur de lär ut etc .  Den 27 juni har de 

en valp work shop eftersom det är så många som köper valp i coronatider. Vissa tycker inte att det är ok om 

instruktörer tar upp en plats på kurser. Styrelsen är av uppfattningen att instruktörer ska få gå kurser om de 

betalar alternativt att de går vid sidan om utöver de 8 deltagarna. Det saknas grupper eller kurser att slussa 

vidare medlemmar i. Diskussion angående hur detta kan lösas. I Lottas och Jeanettes grupp har man släppt in 

en del som gått appellkurs för att slussa in dem i träningsgrupp. Det har funkat bra.  

 

HUG har haft extramöte angående agilityn eftersom HUG fått en skrivelse från en instruktör som hade 

synpunkter på hur HUG agerat vid tillsättandet av instruktörer. Styrelsen tillstyrker att HUG har rätt att besluta 

vilka kunniga som inte har formell utbildning som har rätt att hålla kurser. Styrelsen beslutar också att HUG ska 

få tillgång till agilityns dropbox. Louise får i uppdrag att se vad som finns i agilitys dropbox och hur klubben kan 

få tillgång till detta.  

 

4:3 TK 
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Lars Johnsson har kontaktat Revinge för att se om klubben kan hyra mark och hålla de inställda tävlingar i spår 

och skydd på hösten istället. Styrelsen bekräftar att det är okej att ansöka så får vi ta ställning till om vi kan hålla 

tävlingarna när vi vet om vi får mark.   

 

Styrelsen beslutar att tävlingar ska få hållas men styrelsen vill se ett protokoll från TK med en handlingsplan och 

riskanalys om hur tävlingar ska hanteras. SBK centralt har riktlinjer på sin hemsida som till viss del användas.  

 

Specialsök vill ha doftprov den 6 juni 2020 och den 7 juni är det officiell tävling i specialsök (14 anmälda) och vill 

ha styrelsens godkännande att hålla tävling enligt de regler som framgår av inbjudan. Diskussion om hur många 

deltagare det är på doftprov. Styrelsen vill se ett protokoll och en riskanalys hur gruppen kommer att hantera om 

det är många anmälda till doftprovet, om klungor uppstår, om man kan dela upp gruppen i två. För det fall detta 

 

4.4 Agilityn  

Inget att rapportera.  

 

4:5 Markan/Kansliet/Fastigheten 

Styrelsen har beslutat att den bostadsrättförening som brukar låna stugan ska få göra det i år igen.  

 

Diskussion om städning. Styrelsen letar fortfarande någon som kan städa stugan.  

 

Påminnelse att träningsgrupperna ska klippa runt stugan.  

 

Tekniska nämnden att hade sammanträde igår och hade klubbens ärende uppe. Vi skulle avvakta betalningen 

för att se vad de beslutar.  

 

4.6 Distriktet 

Cecilia deltar på distriktet årsmötet via länk den 27 maj 2020.  

 

4:7 Info/PR och Hemsida 

Klubben har fått erbjudande att sälja miljonlotter. Klubben har fått en ny silversponsor Spoilyourdog som är ett 

hundsim. Klubben har gått med i en organisation för ideella föreningar.  

 

Trixtävlingen är inte så populär.  

 

5. Beslutsfrågor    

Inget att anföra.  

 

6. Skrivelser   



	 	

	 SBK Malmö Brukshundklubb PROTOKOLL FÖR STYRELSEMÖTE  
Datum: 2020-05-19 kl: 19:00             

 Plats: Teams  

	

3 

Inget att anföra. 

 

7. Övriga frågor  

 

7.1 Medlemsmöte 

Medlemsmötet ställs in pga av corona  och styrelsen beslutar att göra ett utskick istället. SBK har beslutat att 

lokalklubbar inte behöver hålla det antal medlemsmöte som är stadgat. .  

 

7.2 80 års jubileum  

Styrelsen beslutade att lägga 80 års jubileum på is tills vidare.  

 

8. Nästa möte   

Beslutas att kommande styrelsemöte ska hållas den 10 juni 2020, ca kl 19:00.   

 

9. Mötet avslutas 

Ordförande förklarar mötet avslutat.  

 

 

…………………………….  ……………………………. 

Mattias Widenstjerna, Ordförande  Cecilia Uddman, Sekreterare  

 


