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Styrelsemöte	  	   Protokoll	  2015	  –	  Nr	  5	  
Datum:	  2015-‐06-‐15	  
Plats:	  Klubbstugan	  Gälltofta	  

	  

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

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	  och	  Paul	  har	  varit	  på	  distriktets	  årsmöte.	  År	  2018	  firar	  SBK	  100	  år	  och	  

förhoppningen	  är	  att	  medlemsantalet	  ska	  uppgå	  i	  100	  000	  medlemmar.	  Idag	  är	  

medlemsantalet	  ca	  67	  000.	  

Årets	  Bruks-‐	  och	  IPO-‐SM	  arrangörer	  önskar	  fler	  funktionärer	  till	  sista	  helgen	  i	  augusti.	  

SM	  går	  av	  stapeln	  i	  Malmö.	  	  

Utbildning	  för	  instruktörer	  och	  andra	  funktionärer	  anordnas	  i	  Skåne.	  Intresse	  anmäls	  
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in	  till	  distriktet	  av	  de	  olika	  klubbarna.	  	  

Talanggruppen	  i	  lydnad	  har	  skickat	  ut	  till	  klubbarna	  om	  fler	  ekipage.	  Om	  klubben	  har	  

någon	  som	  kan	  platsa	  ska	  film	  skickas	  till	  talanggruppen	  och	  sen	  tar	  de	  beslut	  om	  de	  

platsar.	  Styrelsen	  kollar	  upp	  om	  något	  ekipage	  finns	  som	  kan	  anmälas.	  	  

Klubbarna	  ska	  lämna	  in	  personer	  som	  kan	  platsa	  i	  distriktsstyrelsen	  om	  intresse	  finns.	  	  

b) Kassör	  

Se	  bilaga	  1.	  

c) Utbildning	  

Sandra	  och	  Elin	  har	  träffat	  Petra	  Svensson	  på	  Studiefrämjandet	  förra	  veckan.	  Beslut	  

är	  taget	  att	  Studiefrämjandet	  ska	  ha	  hand	  om	  våra	  kursanmälningar	  framöver.	  	  

En	  sommarkurs,	  ”prova-‐på-‐kurs”,	  kommer	  hållas	  i	  sommar.	  Studiefrämjandet	  har	  

hand	  om	  anmälningar	  till	  denna	  kurs.	  	  

d) Tävling	  

Mark	  är	  sökt	  för	  2016.	  Ingen	  mark	  är	  sökt	  under	  sommaren	  då	  det	  går	  kor	  på	  fältet	  

största	  delen	  av	  sommaren.	  	  

e) Fastighet	  och	  underhåll	  

5-‐7	  juni	  renoverades	  uterummet.	  Preliminärt	  kommer	  uterummet	  färdigställas	  29-‐30	  

juni.	  Panel	  kommer	  att	  sättas	  på	  insidan.	  Uterummet	  kommer	  att	  målas	  i	  vitt,	  svart	  

och	  grått.	  Kostanden	  för	  att	  färdigställa	  uterummet	  kommer	  uppgå	  i	  ca	  4000	  kr	  mer	  

än	  beräknat.	  Ett	  stort	  tack	  till	  de	  som	  hjälpt	  till	  med	  renovering	  av	  uterummet!	  

Spegel	  till	  lydnadsträning	  är	  uppsatt	  på	  vinkelplanket	  ute	  på	  plan.	  	  

Planering	  att	  kontrollera	  kostnad	  för	  dusch	  och	  toalett	  till	  de	  som	  kommer	  hit	  med	  

husvagn.	  	  

Kommittén	  kollar	  upp	  pris	  för	  bänkar	  utanför	  uterummet.	  

f) Kök	  

Glass	  är	  beställt	  till	  försäljning	  i	  sommar.	  Glassbox	  lånas	  in	  till	  detta.	  	  

Beslut	  tas	  att	  kolla	  upp	  vad	  en	  fönsterputsare	  skulle	  kosta	  och	  ta	  hit	  en	  sådan.	  
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Catharina	  tar	  reda	  på	  vad	  dynor	  till	  stolarna	  i	  uterummet	  skulle	  kosta	  och	  köper	  in	  

sådana	  om	  vi	  får	  ett	  bra	  pris.	  	  

g) Fest	  och	  omvårdnad	  

Gemensam	  kursavslutning	  för	  alla	  kurser	  hölls	  9	  maj	  med	  uppvisning,	  tipsrunda	  och	  

korvgrillning.	  Nästa	  gång	  ska	  vi	  planera	  i	  tid	  för	  att	  få	  ut	  det	  vi	  vill	  av	  uppvisningarna.	  

Det	  blir	  inget	  midsommarfirande	  då	  intresset	  inte	  är	  tillräckligt	  stort.	  Är	  det	  någon	  

som	  vill	  ses	  här	  och	  träna	  och	  äta	  gott	  får	  detta	  göras	  på	  eget	  bevåg.	  

Förslag	  att	  ha	  en	  julfest	  5	  december	  som	  tack	  till	  alla	  som	  hjälpt	  till	  på	  klubben	  under	  

året	  och	  till	  de	  som	  är	  intresserade	  av	  att	  umgås	  lite.	  Beslut	  tas	  att	  klubben	  bjuder	  

medlemmarna	  på	  kostnaden	  för	  denna	  fest	  och	  att	  icke	  medlemmar	  får	  komma	  till	  

ett	  självkostnadspris.	  

Ingvar	  och	  Ulrika	  har	  träffat	  Studiefrämjandet	  för	  att	  fråga	  om	  de	  kan	  sponsra	  för	  

träningslägret	  som	  planeras	  till	  hösten.	  Studiefrämjandet	  stöttar	  med	  4	  500	  kr	  som	  

kommer	  gå	  till	  mat	  på	  detta	  läger.	  Den	  2,3	  och	  4	  oktober	  inbjuder	  klubben	  till	  ett	  

träningsläger	  i	  Halen	  där	  vi	  kommer	  ha	  gruppledare	  för	  olika	  grenar	  inom	  hundsport.	  	  

Från	  mötet	  som	  Ingvar	  och	  Ulrika	  hade	  med	  Petra	  framkom	  att	  Studiefrämjandet	  kan	  

hjälpa	  oss	  i	  många	  olika	  verksamheter.	  Vi	  ska	  bjuda	  hit	  Petra	  så	  vi	  får	  bättre	  koll	  på	  

detta	  och	  kan	  använda	  oss	  av	  de	  mer	  i	  vår	  verksamhet.	  	  

h) IT	  och	  PR	  

Inväntar	  ny	  webmaster.	  Elin	  pratar	  med	  Rolf	  Weiffert	  för	  att	  lära	  upp	  och	  överlämna.	  

6) Hyressättning	  klubbstuga	  och	  appellplan	  	  

Bo	  kom	  med	  ett	  förslag	  om	  kostnader	  för	  att	  hyra	  klubbstuga	  och	  appellplan.	  Ärendet	  

återremitteras	  för	  komplettering.	  	  	  

7) Övriga	  frågor	  	  

Intet.	  	  

8) 	  Nästa	  möte	  

Nästa	  möte	  25	  augusti	  kl.	  18.00	  i	  klubbstugan.	  	  
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9) 	  Mötets	  avslutande	  

Ordförande	  tackade	  och	  förklarade	  mötet	  avslutat.	  

	  

	  

Ordförande	   	   	   	   Sekreterare	  	  

	  

	  
Bo	  Bergström	   	   	   	   Elin	  Weiffert	  
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Bilaga	  1	  
 
Ekonomisk redovisning 150609 
 

Resultat per kommitté  Utfall 2014 Budget 2015 Utfall 20150609 
Utbildning 98 635 56 000 34991,25 
Tävling -21176 -15 050 5647,5 
Agility 3 739 8 000 7563 
Resultat kommittéer 81 198 48 950 48201,75 
        
Styrelse övrigt 4181 -500 -5907 
Drift&Underhåll UHK -57021 -61 000 -40920 
        
Resultat Styrelse Drift -52840 -61 500 -46827 
        
Beräknat resultat 28 358 -12 550 1374,75 

 

  Utbildning Utfall 2014 Budget 2015 Utfall 20150609 
3110 UK Utbildning 105 150 75 000 38 880 
3111 UK Litteratur 800 0 0 
3112 UK privata kurser planhyra 3 750 4 000 0 

  Nettoomsättning 109 700 79 000 38 880 
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 -1355,75 
4114 UK Ersättningar instr (mil) -2 685 -4 000 -1028 
4115 UK Instruktörsutbildning -2839 -5 000 0 
4116 UK Avslutningar -908 -2 000 -255 
4117 UK Ersättningar instr (arv) -3 500 -6 000 -1250 
4118 UK Instruktörsvård 0 -3 000 0 
4119 UK Övriga kostnader sektor 0 -1 000 0 

  Rörelsens kostnader -11 065 -23 000 -3888,75 
          
  Beräknat resultat 98 635 56 000 34991,25 
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  Tävling Utfall 2014 Budget 2015 Utfall 20150609 
3120 TK Tävling 33 196 23 250 15845 
          
  Nettoomsättning 33 196 23 250 15845 
4120 TK stambokföringsavgift -5 915 -5 000 -840 
4121 TK Tävlingsmaterial -19 880 -6 000 -466 
4122 TK Priser -6251 -2 500 -2827 
4123 TK Funktionärer -15818 -12 000 -6064,5 
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 -10197,5 
  

 
      

  Beräknat resultat -21 176 -15 050 5647,5 
	  

  Agility Utfall 2014 Budget 2014 Utfall 20150609 
3130 AK Utbildning 6 350 14 000 8334 
3132 AK Tävling 0 0   
  Nettoomsättningar 6 350 14 000 8334 
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 -271 
4137 AK Hyra ridhus 0 0 0 
4138 AK Ersättningar instr (arv) -1000 -2 000 -500 
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 -771 
          
  Beräknat resultat 3 739 8 000 7563 
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  Drift & Underhåll Utfall 2014 Budget 2015 Utfall 20150609 
5020 El hyrd lokal -22 867 -25 000 -13612 
5060 Renhållning hyrd lokal -3 620 -4 000 -2407 
5070 Underhåll hyrd lokal -21 326,00 -19 500 -4503 
5090 Övr kostnader hyrd lokal -4 009,00 -5 000 -14760 
5410 Förbrukningsinventarier -2 595,00 -4 000 -5638 
6310 Företagsförsäkringar -2 604 -3 500 0 
          
  Beräknat resultat -57 021 -61 000 -40920 
	  
5070	  Färg,	  ogräsmedel,	  mat	  fixardag,	  blommor,	  jord,	  gasol,	  diesel,	  bensin,	  fri	  
fika	  	  	  	  	  	  
5090	  Aticimex	  citylåset	  x2,	  container	  
5410	  Kylskåp,	  värdeskåp,	  smörgåsgrill	  
	  

  Styrelse Övrigt Utfall 2014 Budget 2015 Utfall 20150609 
3822 Uthyrnig lokal 100 0 0 
3910 Medlemsavgifter 62 490 50 000 21 690 
3987 Kommunala bidrag 8 548 8 000 7 884 
3994 Försäkringsersättningar 0 0 0 
3180 Intäkter servering 26 090,00 0 0 
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 29574 
4010 Medlemsavgifter SBK -41 260 -29 000 -17640 
4020 Utmärkelser o Uppvaktning -6 644 -7 000 -5606 
4180 Kostnader servering -26 090,00 0 0 
4181 Kostnader Fester 0 -2000 0 
4190 Profilmaterial -2200 -1 000 0 
    -76 194 -39 000 -23246 
5460 Förbrukningsmaterial -2 445,00 -3 000 -1679 
5910 Annonsering 0 -1 000 0 
6010 Kostnader styrelsen -6 895,00 -7 000 -3654 
6110 Kontorsmaterial -1 380 -2 000 -529 
6211 Fast telefoni/bredband -7 336 -8 000 -3716 
6230 Data/Tv/Hemsida -2 011,00 -2 500 -1686 
6570 Bankkostnader -1 015,00 -1 500 -971 
  Övriga externa kostnader -21 082,00 -25 000 -12235 
  Beräknat resultat 4 181,00 -500 -5907 
	  
6010	  Fika	  årsmötet,	  Skrivare	  mm	  
	  
	  


