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Anmäld frånvaro:  

Delges: Styrelsen och anslås i klubbstugan samt på hemsidan. 

 

1) Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2) Godkännande av Kallelse 

OK. 

3) Godkännande av dagordning 

Tillägg:  

- Genomgång av policydokument. 

- Samarbete Åhus Brukshundsklubb 

4) Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll (medlemsmöte 2022-10-22) godkändes och lades till 
handlingarna. 

5) Skrivelser 

a)  Inkommna 

- Kallelse till distriktsmöte 16/11, anmälan senast 10/11 kl 12.00. Lars 
anmäld. 

- Inför budgetkonferens November 2023, resultatrapport och 
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resultatbudget. 

- SBK Instruktörsutbildning. 

b)  Utgående 

 Inget nytt. 

6) Rapporter 

a) Ordförande 

Vi måste komma ihåg att vi är här för att träna och umgås fyrbenta 
och tvåbenta. Vi ska inte vara otrevliga mot varandra utan vi ska 
hjälpa varandra och jobba mot en trevlig brukshundsklubb där alla 
känner sig välkomna.  

b) Kassör 

Ingen genomgång av ekonomisk redovisning, tas fram till 
budgetmöte den 27/11. Fråga gällande swish som togs upp på 
medlemsmöte, det ligger sammanlagt 8798 kr som inte syns i 
bokföringen än.  

Sponsring 10 000 kr från OCAB till skjulen. 

c) Utbildning 

Kallelse har skickats ut till alla som har haft utbildning under året 
till den 16/11 för uppföljning av 2022.  

d) Tävling/mark 

Fråga gällande milersättning till figurant, detta betalas ut av 
distriktet.  

Inga svar från försvarsmakten gällande träningsmarker. 

Tävlingar för 2023 är inskickade och godkända. Datum läggs in på 
hemsidan.  

e) Fastighet/underhåll och ställplatser 

Ändra kostnaden för el för ställplats på hemsidan. Bruttosumma 
(el+nätavgift) betalas av respektive ställplats. Icke medlemmar (i 

KBK) betalar fasta priset enligt hemsida, medlemmar i KBK som 
ligger regelbundet regleras elen enligt nedan: 

- Sassa hanterar sammanställning av elkostnad för respektive 
ställplats. När ställplats används fotograferar man mätare när 

man kommer och sedan när man kör därifrån och skickar till 
Sassa. Gunilla F skickar EON faktura till Sassa som räknar ut vilken 
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summa respektive som använt ställplats ska betala in för EL-

kostnad.  

f) Kök/fest och omvårdnad 

 Inbjudningar till julfesten skickas ut V.45. Ny kaffebryggare köps in 
genom ELON-presentkort som klubben fått. Nya stekpannor har 
köpts in.  

g) Läger 

22/10 hölls möte gällande läger 2023. Återkopplar till budgetmöte. 
Hantering av budget och konto. Läger- och utbildningskommittén 
diskuterar ihop hur det ska vara till nästa års budget.  

h) IT och PR 

Uppdatering av hemsida gällande ställplats och tävlingsdatum. 

Nytt mobilabonnemang inköpt till klubben. 

i) IGP 

Ingen information. Tävling helgen v.44. 

 

7) Genomgång av policys 

Revisorerna deltar och går igenom styrdokument och policy gällande inköp i 

styrelsen. Diskussion med förbundet gällande vilken summa som styrelsen kan 

besluta själv. Förslag att summa upp till 20 000 kr under verksamhetsåret får tas 

av arbetsutskott (styrelsen). Styrdokumentet uppdateras med detta förslag.  

Hantering av sponsring. Vilka ska vi ta emot sponsring från? Meddela vilka som 

sponsrar till styrelsen som godkänner sponsringen. Lägga till logga från 

sponsorer på hemsidan. 

8) Samarbete med Åhus BK gällande hållbarhet  

Möte inställt pga sjukdom i Åhus BK. Nytt möte bokas in. 

9) Övrigt 

Vid kontinuerlig träning på brukshundsklubben (tex flera gånger per månad) så 
ska man vara medlem i Kristianstads Brukshundsklubb. Är man på besök vid ett 
fåtal tillfälle får man komma ner och träna om man är SBK medlem. 

10)  Nästa möte 

Budgetmöte 27/11 kl 11.00. 
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11)  Mötets avslutande 

Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

 
 
 

Ordförande Sekreterare 
 
 
 

 

Lars Persson    
 Hanna Hansson 


