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Styrelsemöte	  	   Protokoll	  2015	  –	  Nr	  4	  
Datum:	  2015-‐04-‐29	  
Plats:	  Klubbstugan	  Gälltofta	  

	  

Närvarande:	  	   Bo	  Bergström	   Ordförande	  
	   	   Paul	  Fältman	   Vice	  Ordförande	  
	   	   Gunilla	  Ferm	   Kassör	  
	   	   Ingvar	  Nilsson	   Ledamot	  
	   	   Sandra	  Amedi	   Ledamot	  
	   	   Ulrika	  Nilsson	   Suppleant	  
	   	   Catharina	  Hårsmar	   Suppleant	  
	   	   	  
	  
Anmäld	  frånvaro:	  Elin	  Weiffert	  och	  Anna	  Månsson.	  

Delges:	  Styrelsen	  och	  anslås	  i	  klubbstugan	  samt	  på	  hemsidan.	  

1) Mötets	  öppnande	  

Ordförande	  hälsade	  alla	  välkomna	  och	  förklarade	  mötet	  öppnat.	  	  

2) Godkännande	  av	  kallelse	  

Kallelsen	  godkändes.	  

3) Godkännande	  av	  dagordning	  

Dagordningen	  godkändes.	  

4) 	  Godkännande	  av	  föregående	  protokoll	  

Föregående	  protokoll	  godkändes	  och	  lades	  till	  handlingarna.	  	  

5) 	  Rapporter	  

a) Ordförande	  

Bo	  har	  haft	  ett	  positivt	  möte	  med	  Åhus,	  Tollarps	  och	  Forsakars	  brukshundklubbar.	  Ny	  

träff	  på	  Kristianstads	  BK	  och	  tanken	  är	  att	  ha	  ett	  samarbete.	  Bo	  har	  varit	  på	  

ordförandeträff	  med	  SBK.	  Inbjudan	  om	  kurs	  i	  allmänlydnad	  har	  inkommit.	  	  

b) Kassör	  

Driftsbidraget	  har	  inkommit	  från	  kommunen	  på	  7	  884	  kr.	  Gunilla	  ska	  kolla	  upp	  för	  

2014	  hur	  Kojan	  har	  gått.	  Se	  även	  bilaga	  1.	  	  
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c) Utbildning	  

Elin	  ska	  boka	  tid	  med	  Studiefrämjandet	  och	  därefter	  kalla	  till	  möte.	  	  

d) Tävling	  

Rallylydnadstävling	  den	  10/5.	  Ansökt	  om	  4	  tävlingar	  2016:	  Elitspår,	  lydnad,	  appellspår	  

och	  skydd.	  Paul	  kontaktar	  Anna	  Sandberg	  och	  Sven	  Håkansson.	  Styrelsen	  vill	  gärna	  ha	  

info	  angående	  tävlingar	  som	  bokas	  (innan	  anmälningstiden	  gått	  ut).	  	  

e) Agility	  

Inget	  att	  rapportera.	  	  

f) UHK	  yttre	  

Slamtömning	  gjord.	  Inbrott	  i	  klubbstugan	  med	  förstörda	  låskolvar.	  Stulet	  blev	  

handkassan	  samt	  godis,	  läsk	  och	  kakor.	  Polisanmälan	  är	  gjord	  och	  vi	  väntar	  på	  

fakturan	  från	  låssmeden	  för	  att	  ev.	  få	  ut	  något	  på	  försäkringen.	  Nycklarna	  fungerar	  

som	  vanligt	  till	  ytterdörren	  samt	  terrassdörren.	  Låset	  från	  terrassdörren	  sitter	  i	  

sekretariatet.	  Jennie	  har	  två	  bärbara	  datorer	  hemma.	  Round	  up	  sprutat	  på	  

gårdsplanen.	  Träden	  som	  är	  i	  vägen	  vid	  gräsklippning	  ska	  röjas	  bort.	  	  

g) UHK	  Inre	  

Ewa	  Nilsson	  och	  Britt-‐Inger	  Nilsson	  håller	  rent	  inne	  i	  klubbstugan.	  Karin	  Nyström	  har	  

hand	  om	  köket	  på	  rallylydnadstävlingen.	  

h) Festkommittén	  

Ulrika	  informerade	  om	  vår	  gemensamma	  kursavslutning	  den	  9/5.	  Midsommarfest	  och	  

Halenläger	  se	  bilaga	  2.	  	  

6) Övriga	  frågor	  	  

a) Hemsidan	  

Ingvar	  Nilsson	  påpekade	  att	  aktiviteter	  måste	  ut	  på	  hemsidan	  så	  att	  alla	  får	  

informationen.	  

b) Studiefrämjandet	  

Beslut	  togs	  att	  Studiefrämjandet	  ska	  sköta	  kursanmälningarna.	  	  
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c) Telefoni/data	  

Paul	  har	  fått	  kostnadsförslag	  och	  Sandra	  ska	  kolla	  pris	  på	  Elgiganten.	  Det	  ska	  vara	  

obunden	  operator	  och	  modem	  +	  router.	  	  

d) Challan-‐Boys	  

Bo	  har	  fått	  förfrågan	  att	  medverka	  den	  22/8	  på	  Charlottesborg	  där	  bl.a.	  Danne	  Stråhed	  

ska	  uppträda.	  Bo	  håller	  i	  ”trådarna”.	  	  

7) 	  Nästa	  möte	  

Nästa	  möte	  är	  medlemsmötet	  den	  6/5	  och	  nästa	  styrelsemöte	  är	  den	  16/6.	  

8) 	  Mötets	  avslutande	  

Ordförande	  tackade	  och	  förklarade	  mötet	  avslutat.	  	  

	  

	  

Ordförande	   	   	   	   Sekreterare/Suppleant	  	  

	  

	  
Bo	  Bergström	   	   	   	   Catharina	  Hårsmar	  
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Bilaga	  1	  
	  
Ekonomisk redovisning 150425 
 

Resultat per kommitté  Utfall 2014 Budget 2015 Utfall 20150425 
Utbildning 98 635 56 000 32 880 
Tävling -21176 -15 050 1 908 
Agility 3 739 8 000 8 334 
Resultat kommittéer 81 198 48 950 43 122 
        
Styrelse övrigt 4181 -500 -6 298 
Drift&Underhåll UHK -57021 -61 000 -28 721 
        
Resultat Styrelse Drift -52840 -61 500 -35 019 
        
Beräknat resultat 28 358 -12 550 8 102 
	  

  Utbildning Utfall 2014 Budget 2015 Utfall 20150425 
3110 UK Utbildning 105 150 75 000 32 880 
3111 UK Litteratur 800 0 0 
3112 UK privata kurser planhyra 3 750 4 000 0 

  Nettoomsättning 109 700 79 000 32 880 
4110 UK Utbildning 0 0 0 
4111 UK Litteratur 0 0 0 
4112 UK Teorikvällar 0 0 0 
4113 UK Fri fika -1133 -2 000 0 
4114 UK Ersättningar instr (mil) -2 685 -4 000 0 
4115 UK Instruktörsutbildning -2839 -5 000 0 
4116 UK Avslutningar -908 -2 000 0 
4117 UK Ersättningar instr (arv) -3 500 -6 000 0 
4118 UK Instruktörsvård 0 -3 000 0 
4119 UK Övriga kostnader sektor 0 -1 000 0 

  Rörelsens kostnader -11 065 -23 000 0 
          
  Beräknat resultat 98 635 56 000 32 880 

	  
                                            
	  

  Tävling Utfall 2014 Budget 2015 
Utfall 
201503425 

3120 TK Tävling 33 196 23 250 7 575 
          
  Nettoomsättning 33 196 23 250 7 575 
4120 TK stambokföringsavgift -5 915 -5 000 -840 
4121 TK Tävlingsmaterial -19 880 -6 000 -466 
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4122 TK Priser -6251 -2 500 -2 827 
4123 TK Funktionärer -15818 -12 000 -1 534 
4124 TK Körersättning -462 -2 000 0 
4125 TK Utbildning 0 -2 000 0 
4126 TK Klubbmästerskap 0 -2 000 0 
4129 TK Övriga kostnader sektor -3946 -2 000 0 
4172 TK SM Ersättningar -2100 -4 800 0 
  Rörelsens kostnader -54 372 -38 300 -5 667 
  

 
      

  Beräknat resultat -21 176 -15 050 1 908 
	  

  Agility Utfall 2014 Budget 2014 Utfall 20150425 
3130 AK Utbildning 6 350 14 000 8 334 
3132 AK Tävling 0 0   
  Nettoomsättningar 6 350 14 000 8 334 
4130 AK Tävling 0 0 0 
4131 AK Tävling avg SBK 0 0 0 
4132 AK Tävling Fördel GBBK 0 0 0 
4133 AK Tävling Datorutrustning 0 0 0 
4134 AK Körersättning -414 -2000 0 
4135 AK Ubildning i Intern 0 0 0 
4136 AK Fri fika -397 -500 0 
4137 AK Hyra ridhus 0 0 0 
4138 AK Ersättningar instr (arv) -1000 -2 000 0 
4139 AK Övriga kostnader sektor -800 0 0 
4140 AK Banan 0 -1000 0 
4141 AK Avslutningar 0 -500 0 
4173 AK SM Ersättningar 0 0 0 
  Rörelsens kostnader -2611 -6 000 0 
          
  Beräknat resultat 3 739 8 000 8 334 
	  

  Drift & Underhåll Utfall 2014 Budget 2015 Utfall 20150425 
5020 El hyrd lokal -22 867 -25 000 -13 612 
5060 Renhållning hyrd lokal -3 620 -4 000 -610 
5070 Underhåll hyrd lokal -21 326,00 -19 500 -1 827 
5090 Övr kostnader hyrd lokal -4 009,00 -5 000 -7 333 
5410 Förbrukningsinventarier -2 595,00 -4 000 -5 339 
6310 Företagsförsäkringar -2 604 -3 500 0 
          
  Beräknat resultat -57 021 -61 000 -28 721 
	  
5070	  Färg,	  ogräsmedel,	  mat	  fixardag,	  blommor,	  jord,	  gasol	  
5090	  Aticimex	  citylåset	  
5410	  Kylskåp,	  värdeskåp	  
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  Styrelse Övrigt Utfall 2014 Budget 2015 Utfall 20150425 
3910 Medlemsavgifter 62 490 50 000 17 820 
3987 Kommunala bidrag 8 548 8 000 7 884 
3994 Försäkringsersättningar 0 0 0 
3180 Intäkter servering 26 090,00 0 3 010 
3181 Intäkter fester 0 0 0 
3190 Intäkter Profilmaterial 2000 1 000 0 
8310 Ränteintäkter 2229 4 500 0 
  Övriga rörelse intäkter 101 457 63 500 28 714 
4010 Medlemsavgifter SBK -41 260 -29 000 -16 221 
4020 Utmärkelser o Uppvaktning -6 644 -7 000 -5 606 
4180 Kostnader servering -26 090,00 0 -7 205 
4181 Kostnader Fester 0 -2000 0 
4190 Profilmaterial -2200 -1 000 0 
    -76 194 -39 000 -29 032 
5460 Förbrukningsmaterial -2 445,00 -3 000 -448 
5910 Annonsering 0 -1 000 0 
6010 Kostnader styrelsen -6 895,00 -7 000 -1 753 
6110 Kontorsmaterial -1 380 -2 000 -528 
6211 Fast telefoni/bredband -7 336 -8 000 -3 716 
6230 Data/Tv/Hemsida -2 011,00 -2 500 -497 
6570 Bankkostnader -1 015,00 -1 500 963 
  Övriga externa kostnader -21 082,00 -25 000 -5 980 
  Beräknat resultat 4 181,00 -500 -6 298 
	  
	  
6010	  Fika	  årsmötet,	  Skrivare	  mm	  
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Bilaga	  2	  
	  

Möte	  med	  kommittéen	  för	  fest	  och	  medlemsvård.	  
Hade	  möte	  den	  20	  april	  2015.	  
Närvarande:	  Ulrika	  Nilsson,	  Ewa	  Nilsson,	  Ingvar	  Nilsson	  
	  
•	  Kursavslutning	  
Mellan	  kl	  10.00	  -‐	  12.00	  
10.00	  Välkomnande	  av	  ordföranden	  
10.05	  Egen	  tid	  med	  gruppen	  
10.30	  Start	  på	  tipsrundan	  
10.30	  Uppvisning	  Agility	  
10.40	  Uppvisning	  Rallylydnad	  
10.50	  Uppvisning	  IPO	  
11.00	  Uppvisning	  Skydd	  svenskbruks	  
11.10	  Klubben	  bjuder	  på	  korv	  o	  bröd	  med	  dricka	  
11.50	  Prisutdelning	  till	  vinnare	  av	  tipsrundan.	  
12.00	  Avslutning	  
	  
•	  Gruppen	  föreslog	  att	  hålla	  en	  midsommarfest	  för	  alla	  medlemmar.	  Klubben	  
bjuder	  på	  "päror	  o	  sill"	  till	  lunch.	  Dricka	  håller	  var	  och	  en	  med.	  På	  kvällen	  grillar	  vi	  något	  gott	  som	  var	  
och	  en	  har	  med	  sig.	  Här	  håller	  också	  var	  och	  en	  med	  den	  typ	  av	  dricka	  som	  passar	  in	  för	  var	  och	  en.	  
•	  Gruppen	  spånade	  löst	  om	  ett	  träningsläger	  på	  Halens	  camping	  till	  sensommaren.	  
Eventuellt	  lämplig	  tid	  i	  mitten	  på	  augusti	  månad.	  Tanken	  är	  att	  var	  och	  en	  betalar	  för	  sitt	  
natthärbärge	  i	  form	  av	  stuga	  eller	  campingplats.	  Sammankallande	  kommer	  att	  lyfta	  frågan	  i	  styrelsen.	  
Kontakt	  kommer	  att	  tas	  med	  Halens	  camping	  om	  lämplig	  tid	  samt	  kontakt	  kommer	  även	  att	  tas	  med	  
Studiefrämjandet	  för	  ev.	  ersättning	  till	  träningsläger.	  
•	  Gruppen	  pratade	  också	  löst	  om	  en	  gemensam	  fest	  för	  alla	  medlemmar	  i	  slutet	  av	  november	  eller	  
första	  helgen	  i	  december.	  Festen	  är	  avsedd	  att	  ersätta	  alla	  småfester	  för	  de	  olika	  kommittéerna	  som	  
bruka	  hålla	  sina	  egna	  fester.	  I	  år	  gör	  vi	  en	  gemensam	  stor	  fest	  för	  alla	  som	  vill	  komma.	  Pris	  och	  
innehåll	  återkommer	  vi	  med.	  
 


