
Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4

Datum: 20130618
Tid: 18.30
Plats: Klubbstugan
Närvarande: Alf Karlström

Bengt Jonsson
Ingrid Lundh
Ingela Brandt
Jerker Jeppsson
Ida Lilja, Marie Kinder, Karin Ekman, anmälda förhinder.

§1 Mötets öppnande
Ordförande Alf K, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll
Bengt J valdes att justera protokollet jämte ordförande.

§3 Röstberättigande
Samtliga närvarande styrelsemedlemmar är röstberättigade.

§4 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg på övriga punkter att diskutera tröjor.

§5 Föregående mötesprotokoll
Beslut som kvarstår, 1 (1),5 (2), 7 (3), 8 (4),9 (5), 10 (6), 11 (7),13(8)
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Beslut 1: Ida bevakar att koordinaterna (som mailats till SBK angående klubbstugan) ändras på 
SBKs hemsida. Kvarstår sen tidigare 

Beslut 2: Ida pratar med Stefan om appell-kurs

Beslut 6: Kostnad för ”Rull ups”, Ida återkommer på nästa styrelsemöte med mer information

Beslut 7: Fototävling skall utlysas, Ida ansvarar för denna

Beslut 8: Information skall sättas upp samt läggas ut på Facebook av Marie ang 40 årsfesten.

Beslut 4: Ingela undersöker kostnad för kursverksamhet hos Helenes Zoo 

Beslut 3: Anställd med lönebidrag. 

Beslut 5: Tavla och fack för sponsorer, ev, kan kommunens fixargäng ordna med detta. 



Beslut åtgärdade 2, 4 (fortsättningsvis går anmälningarna till Ida),  6,12, 14 och 15.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna

§6  Inkommande post
Inkommen post kommenterades i valda delar, Se bilaga 1.

§7  Utgående post
Ingen utgående post

§8 Rapporter
Ekonomi
Kassaskrin försvunnet

Kassör Bengt Jonsson redogjorde för resultat- och balansrapport (bilaga 2 och 3), ekonomin 
är i god balans, än så länge håller vi budget. 

Uthyrning
Inget speciellt

RUS
Enligt Ida lika som föregående möte.

Utbildning
Nuläge, en kurs är fulltecknad, valpkurs. En fortsättningskurs är nästan full. Ida L har mailat 
ut till berörda om förslag på datum när kurserna ska starta.  
Hur ska vi bedriva kurser framöver och på vilka premisser, det finns personer på klubben som 
har ställt sig villiga att hålla kurser. Förslag till nästa medlemsmöte ang ett erbjudande om 
ekonomisk ersättning till instruktörer. Tre nivåer; ett för registereade företag med 
hundinriktning, två för personer eller instruktörer med F-skatt sedel och tre för övriga 
instruktörer. 

Kontakter studiefrämjandet, det har varit kontakt med studiefrämjandet och Mattias kommer 
att återkomma denna vecka. Medlemmar uppmanas att fylla i träningslistor. 
Mötesdatum för Utbildningskommitté, efter nästa medlemsmöte.
Memea Mohlin 15-16/6, en uppskattad föreläsning ca 30 personer deltog. 

Tävlingskommittén
Jerker jobbar med förslag till tävlingar 2014, det kommer att skickas en påminnelse till 
klubbens auktoriserade tävlingsledare och tävlingssekreterare om att hjälpa till.

Tjänstehundssektorn
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Beslut 9: Bengt köper nytt kassaskrin

Beslut 10: Förslaget med tre nivåer av ersättning ska föras in som punkt till nästa medlemsmöte. 

Beslut 11: Vi kommer att vidareutbilda styrelsemedlemmar när vi har egna arrangemang. 



Inget nytt inrapporterat

Rallykommittén
Margareta är ny sammankallande, tar över efter Marie K som fortfarande kommer att vara 
styrelsens kontakt mot rallyn.

Hemsida
Nu fungerar hemsidan, Emelie vill ha tydlig information om på vilken sida man vill ha sitt 
material publicerat. Den nya hemsidan kommer att fungera parallellt som en arbetskopia. 

PR/Info/Sponsring
I nuläget har vi fått in 24000 kr och några fler är på gång. Vi har ett avtal med Easy info där vi 
kostnadsfritt får göra egna reportage. Vi avvaktar med PR-material för utplacering på olika 
platser. Rallylydnadsgruppen har uppvisning i samband med Killebom. Övriga idéer avvaktar 
vi med. 

Aktivitetsgrupp
Avvaktar med detta till nästa möte när Marie K deltar.

Stuga kök
Vi har fått respit på avloppet till 2016, kostar ca 30000 att göra ny infiltreringsbädd. 
Alternativet att koppla in på stam blev för dyrt. Nya arkivet, matta på gång vi flyttar in 
material efter sommaren. Vi har överseende med att det tar tid och fixargänget fortsätter med 
ombyggnad av kök till hösten. Spegeln är monterad, luckor kvarstår, fixarlaget fixar före 
semestern. Försäljningshjälp, inget nytt vi avvaktar till efter sommaren. Städning, Margareta 
och Sven har lagt upp ett städschema som gäller f.o.m v34, detta publiceras på hemsidan. 
Fram till städschemat börjar gälla hjälps de åt som är och tränar på klubben. 

Distriktsmöte 20130611
Anders B representerade klubben, övriga ledamöter hade anmält förhinder. 

VU-rapporter
Inga

HU
Agility kurser igång, inget annat speciellt inrapporterat

§9 40 års jubileum

Maria redogör för förslag till aktiviteter och mat. Maria och Ingrid får fritt mandat att planera 
för festen enligt budget. 

.

§10  Framtid/Visioner

Vi avvaktar till efter nästa medlemsmöte

§11 Möten
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Beslut 12: Avgift för 40års festen 250:- , sista anmälningsdag 3 aug. 



Styrelsemöte 13/8, vid behov sammankallas styrelsen för ett extra styrelsemöte där bara 40-
årsfesten behandlas.

§12 övriga frågor

Angående tröjor, tröjor är beställda 

Styrelsedokumentet

SBK-info
Vi gick igenom SBK-info nr 4.

Info ang. besked från kommun angående mark som ej finns med i arrendeavtal. Vi avvaktar 
besked från kommunen.

§13 Mötets avslutning
Alf K tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Justeras 

Ordförande
Alf Karlström

Justerare
Bengt Jonsson

Mötessekreterare
Ingrid Lundh
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Beslut 13: Utöver beställa tröjor beställer vi 10 st stl S, 10 st stl M, 10st stl L och 10 st stl XL och 
5st XXL.

Beslut 14: Styrelsemedlemmar läser igenom styrelsedokument inför nästa styrelsemöte. Bengt 
mailar ut. 



Bilaga 1

Sölvesborgs brukshundklubb
Inkommande skrivelser Redovisade på styrelsemöte 2013-06-18

Nr Datum Ärende Avsändare
29 2013-05-16 Information om IPO VM, 2014 i Malmö Roland Sjösten
30 2013-05-16 Betalningssätt till SBK tävling Roland Sjösten
31 2013-06-04 Brorace Pia Olsson
32 2013-06-10 Reviderad lista på domaruppdragen Roland Sjösten
33 2013-06-11 Stambokföringsavgifter Webkassor
34 2013-06-14 Sv kennelklubben tar över huvudansvar för agility Brukshundklubben
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