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Närvarande:  

Mattias Widenstjerna, Else-Marie Lundin, Bettan Bergström, Jeanette Fridh, Cecilia Uddman, Robert Kling, 

Louise Stihl, Pia Asp, Thomas Cronham 

 

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  

Robert redogör för vad som händer på ekonomisidan. Just nu redovisar klubben en förlust om 60 000 kr. Med 

tanke på ombyggnationen så är det ett gott resultat. Klubben 413 000 kr i fjor 411 000 kr. Medlemsavgifter 

84 000 kr i fjol 65 000 kr 725 medlemmar en ökning med 22 medlemmar. Klubben har huvudintäkter om 657 000 

kr jämfört med 659 000 kr i fjor. Markan har en kraftig minskning men går jämnt ut jämfört med tidigare år. En 

kostnad som ökat med ca 10 000 kr är litteratursinköpskostnaden. Tävlingsomkostnader ligger på ca 26 000 kr 

jämfört med runt 50 000 kr. Markkostnader uppgår till ca 50 000 kr jämfört med ca 12 000 kr i fjor. 

Driftskostnader var i fjor 120 000 kr och i år ca 116 000 kr om man drar av ombyggnationen.   

 

Robert tror att han har bokslutet klart på fredag.  

 

4.2 HUG  

Inget att rapportera. Har inte haft möte pga corona. Ska ha möte imorgon och då bl a diskutera onlinekurser.  

 

4:3 TK 

TK har inte hållit möte.  

Thomas redogör för att regelrevidering är en gammal fråga som pågått ett tag. SBK har bjudit in till möte 

angående regelrevidering. Styrelsen beslutar att Eva Wallberg får hålla och anmäla klubbens företrädare. 

Thomas tar kontakt med Eva Wallberg.  

 

Barometern håller på att förändras. TK kommer lägga ett förslag som ska tas upp på årsmötet.  
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Thomas har pratat med Lars Johansson som varit i kontakt med Fortifikationsverket. Klubben har fått tre helger 

till en kostnad till 9 000 kr. Förra året fick klubben fyra helger till en kostnad av 3 000 kr. Fortifikationsverket har 

bestämt att det är 3 000 kr per dag men klubben som är ideell fick halva priset.  

 

Robert tar upp att dispensen för lösa hundar under hundförbudstiden gick ut den 31 december 2021. Robert har 

skickat ett meddelande till distriktet och frågat vad som händer. Mattias ska försöka ta kontakt med SBK.  

 

Pia tar upp markfrågan och vems ansvar det är. Mattias förklarar att det är allas ansvar och att det just nu är 

Lars Jonsson, Håkan Svärd m fl som har de flesta kontakter med markägarna och det beror på personliga 

kontakter. Beslutas att vi ska gå ut med en förfrågan på facebook.  

 

4.4 Agilityn  

Inget att rapportera  

 

4:5 Markan/Kansliet/Fastigheten 

Styrelsen beslutar att Jannica ska lägga ut om SBK Lunds nya träningshall.  

 

Taket måste läggas om på annexet för det läcker in. Robban håller i det och ser till att det läggs om.  

 

Robban har förhandlat avtal med Real Gymnasiet och det går ut på att de får disponera stugan under vissa tider 

såsom att låna toalett etc. Med tanke på coronarestriktionerna diskuteras om huruvida gymnasiet ska få låna 

stugan. Styrelsen beslutar att gymnasiet inte får hålla undervisning i stugan så länge restriktioner gäller. Planen 

och toalett får de självklart nyttja.  

 

4.6 Distriktet 

Klubben har skickat medlemsfrågan till distriktet för hjälp. Detta skedde i augusti. Trots detta  har distriktet inte 

gjort något. Mattias har haft ett flertal kontakter med distriktet för att få dem att påskynda ärendet men inget har 

hänt.  

 

4:7 Info/PR och Hemsida 

Else-Marie har skrivit en replik på en insändare ang vombfrågan.  

 

Förhoppningsvis är samma sponsorer med nästa år som i år. Else-Marie arbetar på saken. 

 

5. Beslutsfrågor    

Styrelsen beslutar att skjuta upp antagandet om mål tills de kan diskuteras fysiskt.  

 

Styrelsens beslutar att valberedningens förslag är den som ska tas upp på årsmötet.  



	 	

	 SBK Malmö Brukshundklubb PROTOKOLL FÖR STYRELSEMÖTE  
Datum: 2021-01-19 kl: 19:00             

 Plats: Klubbstugan 

	

3 

 

6. Skrivelser   

Inget att anföra. 

 

7. Övriga frågor  

 

7.1 Årsmöte 

Diskussion angående digitalt årsmöten. Styrelsen beslutar att hålla årsmötet digitalt. Cecilia ser till att Jannice 

skickar ut det. Louise skriver instruktioner ang zoom.  

 

7.2 Verksamhetsberättelse  

 

 

8. Nästa möte   

Beslutas att kommande styrelsemöte ska hållas den 12 februari 2021, efter årsmötet.    

 

9. Mötet avslutas 

Ordförande förklarar mötet avslutat.  

 

 

…………………………….  ……………………………. 

Mattias Widenstjerna, Ordförande  Cecilia Uddman, Sekreterare  

 


