
	 	

	 SBK Malmö Brukshundklubb PROTOKOLL FÖR STYRELSEMÖTE  
Datum: 2020-08-19 kl: 19:00             

 Plats: Teams  

	

1 

 
Närvarande:  

Mattias Widenstjerna (ordförande), Cecilia Uddman, Robert Kling, Bettan Bergström, Thomas Cronhamn, Else-

Marie Lundin, och Jeanette Fridh  

 

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 596 000 kr på kontona vilket är ca 160 000 kr mindre än i fjor. Det är normalt för årstiden. Om vi 

fortsätter verksamheten som tidigare år så kommer resultatet bli som i fjor minus kostnaden för renoveringen. 

Det är några sponsorer som inte betalt men Robert håller koll på det.  

 

4.2 HUG  

HUG verkar flyta på väl och kurser läggs ut löpande. Två agilityinstruktörer är under utbildning och Louise ska ha 

en kurs som heter Sund med Hund.  

 

4:3 TK 

TK har inte haft något möte sedan sist. Det har varit ett markmöte inför tävlingarna. SBK har fått mark på 

Revinge och Björka. 19-20 september är det mark ledigt för träning för att det inte är någon tävling. Kostnaden 

för detta är 3 000 kr för fyra helger.  

 

Styrelsen påminner om att riskanalyser ska in inför tävlingarna.  

 

Jannica vill också ha information om tävlingar så att det går att lägga ut information om när apellplan är 

upptagen.  

 

4.4 Agilityn  

Två agilityinstruktörer är under utbildning.  
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Sektorn är delvis vilande och utbildningen går in under HUG.  

 

4:5 Markan/Kansliet/Fastigheten 

Sedan föregående styrelsemöte har beslut fattats om att stugan ska öppnas. Instruktioner för hur stugan ska 

användas sitter på dörren.  

 

Styrelsen har också anlitat en städfirma som ska städa varannan vecka.  

 

Vad gäller försäljning på tävling så beslutar styrelsen att det får förekomma om det går att följa restriktionerna. 

Det ska fortfarande upprättas en riskanalys inför varje tävling som ska ges in till styrelsen.  

 

Det behövs ny spegel till krypspegeln.  

 

Jannicas kontrakt är förlängt ytterligare ett år.  

 

Inköpsansvarig saknas. Just nu är det vissa medlemmar som ser till att det handlas in. Det kan nog funka tills 

vidare.  

 

4.6 Distriktet 

Inget att anföra.  

 

4:7 Info/PR och Hemsida 

Klubben har fått erbjudande om att få kurs i förenings kunskap både genom Malmö ideella och studiefrämjandet. 

För närvarande är ingen i styrelsen intresserad.  

 

5. Beslutsfrågor    

Inget att anföra.  

 

6. Skrivelser   

Inget att anföra. 

 

7. Övriga frågor  
 

7.1 Medlemsfråga 

Distriktet har skickat medlemsfrågan vidare till det centrala och därefter har inget hänt. Robert har jagat på 

förbundet.  

 

7.2 80 års jubileum 
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Diskussion om det går att göra något i 80 års jubileum.  

 

7.3 Måluppföljning 

Diskussion om måluppföljning och hur styrelsen ska arbeta. Pia skickar ut det hon hittar om mål och 

måluppföljning.  

 

8. Nästa möte   

Beslutas att kommande styrelsemöte ska hållas den 24 september 2020, ca kl 19:00.   

 

9. Mötet avslutas 

Ordförande förklarar mötet avslutat.  

 

 

…………………………….  ……………………………. 

Mattias Widenstjerna, Ordförande  Cecilia Uddman, Sekreterare  

 


