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Medlemsmöte  
Datum: 2019-10-09 
Plats: Klubbstugan, Gälltofta 

 
 
 
§ 1: Mötets öppnande 
 Ordförande Rolf Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2: Fastställande av röstlängden  
 Röstlängden fastställdes och justerades. Totalt fanns 28 medlemmar närvarande. 
 
§ 3: Val av mötesordförande samt styrelsens val av mötessekreterare   
 Beslöt mötet att välja Rolf Weiffert till mötesordförande och styrelsens förslag till   
                        mötessekreterare Eva Ohlin.   
                         
§ 4: Val av justerare tillika rösträknare 
 Beslöt mötet att välja Göran Hartlén och Kurt Bengtsson till rösträknare att tillika justera   
                        dagens protokoll.   
 
§ 5: Fråga om medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst 
 Dagens medlemsmöte har utlysts genom inbjudan via mail, i medlemsutskick,  

annonserats på hemsidan samt anslagits i klubbstugan. Mötesdeltagarna var eniga i att 
dagens möte blivit stadgeenligt utlyst.  

 
§ 6: Fastställande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen fastställdes efter tillägg under Övriga frågor – Städschema 
 
§ 7: Genomgång av föregående mötesprotokoll 

 Föregående mötes protokoll var från vårens medlemsmöte. Protokollet godkändes och 
lades till handlingarna.  

  
§ 8: Rapporter 

a) Styrelsen 
- Ordförande informerade från SBK Skånes distriktsmöte där följande punkter togs 

upp: 
 
Specialsök förväntas bli en stor gren framöver och att det finns en central   
arbetsgrupp som arbetar med att utveckla denna. 

  
                                Vikten av att närliggande klubbar kommunicerar med varandra när arrangemang  
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                                Planeras. Detta för att förhindra framför allt att stora arrangemang krockar med   
                                varandra. 
 
                                Forsakars Brukshundklubb läggs ner.  
 
                                En motion om utbildning av rallylydnadsdomare kommer att läggas.  
 

- Sassa Holmberg har bett om entledigande från sin suppleantpost, av personliga skäl.  
       Ordförande tackade för den tid hon tillhört styrelsen.  

 
b) Kassör 
- Klubben har i dagsläget 193 medlemmar. 

 
- Kassören rapporterade att ekonomin ser god ut och att kurserna har inbringat mer 

än budgeterat. Dessutom har vi fått en del kostnader täckta av Studiefrämjandet. 
Utställningen har också bidragit med en del intäkter. 
 

- Däremot går serveringen med underskott vilket kan bero på flera olika faktorer. 
Allt förbrukningsmaterial redovisas under serveringen. Dessutom behöver vi få lite 
bättre koll på försäljningen. Styrelsen återkommer med förslag. 

 
- Årets elräkningar har varit höga och ytterligare en räkning väntas in. I gengäld har 

det kommit in 11 000 sek i campingavgifter som till viss del kompenserar detta. 
Rolf Nilsson håller koll på hur förbrukningen ser ut över året. Ordförande kontaktar 
vår elleverantör för att se över elavtalet.  

 
- Kassören har fått ett avtal med vår bank om att Swish-betalningarna är avgiftsfria 

under 6 månader.  
 

- I övrigt se ekonomisk rapport (bilaga 1). 
 

c) Utbildning 
- Höstens kurser håller på att avslutas och det är totalt ca. 70 medlemmar som 

deltagit i 8 kurser. Kursen i specialsök fick tyvärr ställas in pga. för få deltagare. 
 

- Veterinär Andrea Collin har informerat om hundens skötsel under en temakväll. 
 

- En grundkurs intensiv med nytt upplägg har genomförts och varit mycket 
uppskattad av deltagarna. 

 
- Den 30 september startade introduktionen av fyra blivande instruktörer. 

 
- Kommande helg kommer en brukslydnadskurs att genomföras.  
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- Helgen 15-17 november kommer att vara en utbildningshelg med Reino Oscarsson. 

 
- HUG tackade alla som ställt upp som instruktörer i höstens kurser. 

 
d) Tävling 
- Carina Duholm rapporterade att fyra av klubbens medlemmar deltog vid 

appelltävlingen tidigare i höst och av dessa blev två uppflyttade.  
 

- Det återstår två tävlingar under hösten och till appelltävlingen den 26 oktober är 
14 ekipage anmälda och lika många till skyddstävlingen den 27 oktober.  

 
- Nästa års tävlingar är klara och de är ganska många.  

 
- Nästa års utställning är officiell, men det kommer även att genomföras en inofficiell 

för alla raser samma dag.  
 

- Carina påminde också att alla ska komma ihåg att anmäla sina resultat till 
Barometern.  

 
- Ingvar informerade om Schäfer SM, Nordic Style, som KBK blivit tillfrågande om att 

vara medarrangör till. Det återstår fortfarande en del frågetecken kring bl.a. 
marktillgång. Så länge detta inte är klart kan inget avtal skrivas. Ingvar Nilsson, Rolf 
Weiffert och Michael Hanson har bildat en arbetsgrupp. Tävlingen är inofficiell och 
öppen för dem som är uppflyttade till lägre klass samt för dem som tävlar däröver. 
Mötet diskuterade kring ekonomi kontra hur vi ska värna bruksraserna.  

 
e) Fastighet och underhåll 
- Altandörrarna är hela och på plats. 

 
- En av parkbänkarna är reparerade. 

 
- Köket har fått ny spis och fläkt 

 
- Gräset kommer att klippas en gång till under hösten. 

 
f) Kök / Fest och omvårdnad 
- Rapporterade Gunilla Svensson att det finns ett behov av att specificera utgifterna 

för att se hur de belastar de olika kommittéerna.  
 

- Den 30 november kommer klubben att ha en julfest. Mer information kommer.  
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g) IT och PR 
- Ordförande frågade mötet om det önskar ha månadsinformationen i form av 

medlemsbladet kvar, vilket de flesta tyckte. Bennie Ohlin efterlyste information 
från de olika sektorerna för att lägga i medlemsbladet. Han behöver mer input.  
 

§ 9:  Bemanning av HUG 
 Bennie Ohlin har aviserat att han inte längre vill ha ansvar för HUG. Därför bad  

ordförande alla att fundera över hur denna kommitté ska bemannas fortsättningsvis. 
Förslaget var att kommittén behöver tre funktionärer. Vidare informerade ordförande 
om att det finns viss hjälp att få från Studiefrämjandet. Det innebär att de hjälper till 
med det administrativa kring kursanmälningar. Om detta arbetet ska göras av 
Studiefrämjandet så innebär det att vi inte längre får ekonomiskt stöd i samband med 
ex. arrangemang. Temadagar och liknande måste även fortsättningsvis skötas av 
klubben.  

 
§ 10: Rökregler utifrån ny lagstiftning 

Det finns en ny lagstiftning som reglerar var man får röka. Vi som klubb har skyldighet 
att i viss utsträckning följa denna lagstiftning, men eftersom vi inte utgör en offentlig 
plats så berör den inte klubben på samma sätt. Mötet beslöt att följa styrelsens förslag 
om att altanen ska vara helt rökfri.  

 
§ 11: Framtidens Kristianstads Brukshundklubb 

Ordförande väckte frågan om hur framtidens Kristianstads Brukshundklubb ska gestalta 
sig. Mötet var eniga i att det handlar i lika stor utsträckning om att behålla befintliga 
medlemmar som att få in nya. Efter en stunds diskussion enades gruppen om att 
följande: 

- Försöka att aktivt öka antalet aktiva medlemmar genom att fånga dem ur kurserna. 
Försöka efterfråga vad de saknar hos KBK och vad de skulle vilja ha i form av kurser 
och aktiviteter. 

- Prova med klubbvärdar som finns tillgängliga på onsdagsträningen, som aktivt 
hjälper dem som tränar. Klubbvärdarna ska ha västar på sig så det lätt går att hitta 
dem man kan be om hjälp.  

- Försöka utveckla rallylydnad och agility. 
- Försöka få igång mentalitetsdelen och tjänstehundsverksamheten.  

 
Övriga frågor 
 Städning: 
 Det behövs kontinuerlig städning av klubbstugan för att öka trivsamheten här. Alla 

måste hjälpa till på något sätt. Mötet diskuterade och beslöt att försöka med någon 
form av städlista. Ordförande arbetar vidare med frågan. 

 
   



   Kristianstads Brukshundklubb 
  

 
Kristianstads Brukshundklubb                                                                        Medlemsmöte 

§ 10: Nästa möte 
 Nästa möte är årsmötet som kommer att hållas 2020-02-08. 
 
§ 11: Mötets avslutande  
 Mötesordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rolf Weiffert    Eva Ohlin 
Ordförande     Sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
Göran Hartlén    Kurt Bengtsson 
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Bilaga 1 
 

Ekonomisk redovisning tom 191003 

Resultat per kommitté  Budget 2019 
Utfall 
191003 

Utbildning 36700 90 534 

Tävling 3500 16 852 

Fest & omvårdnad -11500 1 424 

Kök 0 -5 200 

IT & PR -9100 -12 746 

      

Resultat kommittéer 19600 90 864 

      

Styrelse övrigt 7 400 4 790 

Drift & underhåll -54 500 -64 665 

Resultat Styrelse Drift -47 100 -59 875 

      

Beräknat resultat -27 500 30 989 

 

  Utbildning 
Budget 
2019 Utfall 191003 

3110 UK Utbildning 45000 105 400 

3111 UK Litteratur 200 340 

3982 Bidrag studiefrämjandet 3000 1649 

3989 SBK Bidrag 0 0 

  Nettoomsättning 48200 107 389 

4110 UK Utbildning 0 -2411 

4111 UK Litteratur 0 -2826 

4112 UK Teorikvällar -1000 -791 

4114 UK Ersättningar instr (mil) -4000 -3 126 

4115 UK Instruktörsutbildning 0 0 

4116 UK Avslutningar -500 -366 

4117 UK Ersättningar instr (arv) -6000 -3 750 

4118 UK Instruktörsvård 0 0 

4119 
UK Övriga kostnader 
sektor 0 -1936 

4182 Kostnader mot bidrag SF 0 -1649 

  Rörelsens kostnader -11500 -16855 
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  Beräknat resultat 36700 90 534 

  Tävling 
Budget 
2019 Utfall 191003 

3120 TK Tävling 40000 27 310 

3128 TK Utställning 0 21510 

3221 Ersättningar från distriktet 0 0 

  Nettoomsättning 40000 48 820 

4120 TK stambokföringsavgift -2500 -4 080 

4121 TK Tävlingsmaterial -2000 -1 362 

4122 TK Priser -10000 -3 176 

4123 TK Funktionärer -20000 -8 405 

4124 TK Körersättning 0 -908 

4125 TK Utbildning 0 0 

4126 TK Klubbmästerskap -500 -125 

4128 TK Utställning 0 -13 622 

4129 
TK Övriga kostnader 
sektor -1500 -290 

4172 TK SM Ersättningar 0 0 

  Rörelsens kostnader -36500 -31 968 

        

  Beräknat resultat 3500 16 852 

 

 

  Fest och omvårdnad 
Budget 
2019 Utfall 191003 

3181 Intäkter fester 0 600 

3321 Lotter 2500 1600 

  Nettoomsättning 2500 2 200 

4150 Läger -5000 0 

4181 Fester -9000 -776 

4112 Temakvällar 0 0 

  Rörelsens kostnader -14000 -776 

        

  Beräknat resultat -11500 1 424 
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  Kök 
Budget 
2019 Utfall 191003 

3180 Intäkter servering 25000 15 764 

  Nettoomsättning 25000 15 764 

4180 Kostnader servering -20500 -18 153 

5460 Förbrukningsmaterial -4500 -2 811 

  Rörelsens kostnader -25000 -20 964 

        

  Beräknat resultat 0 -5 200 

 
 

  IT PR 
Budget 
2019 Utfall 191003 

3190 Intäkter Profilmaterial 0 0 

  Nettoomsättning 0 0 

4190 Profilmaterial 0 0 

5910 Annonsering -3500 -2500 

6211 Bredband -600 -658 

6230 Hemsida -5000 -9 588 

  Rörelsens kostnader -9100 -12 746 

        

  Beräknat resultat -9100 -12 746 

 

 Drift & Underhåll Budget 2019 Utfall 191003 

3112 Plan o husvagnshyra 2000 11 325 

3811 Uthyrning av lokaler 0 3500 

3987 Kommunala bidrag 8 000 9 490 

3994 Försäkringsersättningar 0 0 

  Nettoomsättning 10000 24 315 

5020 El hyrd lokal -30 000 -34 375 

5060 Renhållning hyrd lokal -4 000 -2 995 

5070 Underhåll hyrd lokal -5000 -32 743 

5090 Övr kostnader hyrd lokal -2000 -1 040 

5410 Förbrukningsinventarier -20000 -13 971 

6310 Företagsförsäkringar -3 500 -3 856 

  Rörelsens kostnader -64 500 -88 980 

        

  Beräknat resultat -54 500 -64 665 
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  Styrelse Övrigt 
Budget 
2019 Utfall 191003 

3910 Medlemsavgifter 40 000 37 360 

8310 Ränteintäkter 1400 607 

  Övriga rörelse intäkter 41 400 37 967 

4010 Medlemsavgifter SBK -23 000 -24 034 

4020 Utmärkelser o Uppvaktning -4 000 -2 802 

6010 Kostnader styrelsen -4 000 -3 220 

6110 Kontorsmaterial -2 000 -2 057 

6570 Bankkostnader -1 000 -1064 

  Rörelsens kostnader -34 000 -33 177 

        

  Beräknat resultat 7 400 4 790 

 

 

 

 

 


