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Styrelsemöte	  	   Protokoll	  2015	  –	  Nr	  7	  
Datum:	  2105-‐09-‐22	  
Plats:	  Klubbstugan	  Gälltofta	  

	  

Närvarande:	  	   Bo	  Bergström	   Ordförande	  
	   	   Paul	  Fältman	   Vice	  Ordförande	  
	   	   Gunilla	  Ferm	   Kassör	  
	   	   Elin	  Weiffert	   Sekreterare	  
	   	   Ingvar	  Nilsson	   Ledamot	  
	   	   Sandra	  Amedi	   Ledamot	  
	   	   Catharina	  Hårsmar	   Suppleant	  
	   	   	  
	  
Anmäld	  frånvaro:	  Ulrika	  Nilsson,	  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	  med	  tillägg	  punkt	  6.	  

4) 	  Godkännande	  av	  föregående	  protokoll	  

Föregående	  protokoll	  godkändes	  och	  lades	  till	  handlingarna.	  	  

5) 	  Rapporter	  

a) Ordförande	  

Distriktsmöte	  23/9.	  Bo	  och	  Paul	  åker	  på	  detta.	  	  

b) Kassör	  

Se	  bilaga	  1.	  	  

c) Utbildning	  

Kurserna	  är	  i	  full	  gång.	  	  

Förslag	  är	  att	  korta	  ner	  kurstiden	  per	  tillfälle	  till	  1,5	  timme,	  ha	  8	  tillfälle	  istället	  för	  6	  

tillfälle	  och	  ta	  800	  kr	  för	  alla	  kurser.	  Beslut	  tas	  att	  detta	  förslag	  går	  igenom.	  



	   	   	  
	   	   Kristianstads	  Brukshundklubb	  	  
	  
	  

Kristianstads	  Brukshundklubb	   	   Styrelsedokument	  -‐	  Möte	  2	  av	  7	  	  	  

d) Tävling	  

Jenny	  Johnsson,	  Lena	  Weiffert	  och	  Jill	  Borgstedt	  avgår	  från	  tävlingskommittén	  till	  

nästa	  år.	  Detta	  medför	  att	  Paul	  Fältman	  är	  själv	  i	  kommittén.	  Styrelsen	  kommer	  

arbeta	  för	  att	  få	  in	  nytt	  folk	  till	  tävlingskommittén.	  	  

Planeringen	  inför	  skyddstävlingen	  den	  25/10	  är	  i	  full	  gång.	  	  

e) Fastighet	  och	  underhåll	  

Kommittén	  har	  arbetat	  färdigt	  för	  i	  år.	  Nu	  arbetar	  kommittén	  med	  en	  5	  års	  plan	  för	  

vad	  som	  ska	  hända	  med	  klubben	  framöver.	  	  

En	  person	  ska	  utses	  för	  att	  ha	  kontakt	  med	  fortifikationsverket	  när	  det	  gäller	  hyra	  av	  

stuga	  och	  plan.	  	  

f) Kök	  

Kommittén	  hade	  möte	  igår	  om	  framtiden.	  Det	  var	  ett	  positivt	  möte	  med	  många	  

tankar.	  	  

g) Fest	  och	  omvårdnad	  

Istället	  för	  Halenlägret	  helgen	  2-‐4	  oktober	  kommer	  ett	  träningsläger	  anordnas	  på	  

klubben	  där	  alla	  är	  välkomna	  för	  gemensam	  träning.	  	  

Julfest	  anordnas	  på	  klubben	  den	  lördagen	  den	  5	  december	  kl.	  15.00.	  Inbjudan	  och	  

anmälan	  läggs	  på	  hemsidan	  så	  småningom.	  Medlemmar	  i	  klubben	  bjuds	  på	  festen.	  

Önskas	  en	  icke	  medlem	  följa	  med	  kostar	  det	  150	  kr.	  Starkdryck	  medtages	  efter	  eget	  

behag.	  	  

h) IT	  och	  PR	  

Inget	  att	  rapportera.	  	  

6) Övriga	  frågor	  	  

a) Dagordningen	  medlemsmöte	  

Medlemsmöte	  den	  21	  oktober.	  Dagordning	  justeras	  och	  lägges	  på	  hemsidan	  samt	  sätts	  

upp	  på	  klubben.	  	  

b) Framtida	  aktiviteter	  

Förslag	  att	  ha	  enstaka	  kurstillfälle	  där	  deltagarna	  kan	  boka	  sig	  och	  betala	  för	  att	  få	  
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hjälp	  med	  det	  de	  behöver	  eller	  träna	  något	  specifikt	  t.ex.	  en	  halvtimme.	  Förslaget	  

arbetas	  vidare	  och	  ett	  system	  arbetas	  fram.	  	  

För	  att	  få	  bättre	  gemenskap	  i	  klubben	  kom	  förslaget	  att	  ha	  samkväm	  t.ex.	  en	  fredag	  i	  

månaden/varannan	  månad	  där	  man	  samlas,	  spelar	  och	  äter	  ihop.	  Tanken	  är	  att	  det	  ska	  

växa	  med	  tiden.	  	  

c) Ersättningar	  för	  SM-‐deltagare	  

Beslut	  tas	  att	  de	  som	  tävlat	  SM	  för	  klubben	  i	  år	  får	  startavgiften	  betald	  samt	  350	  kr	  i	  

mat-‐/boendeersättning.	  Utöver	  detta	  har	  de	  fått	  profilkläder	  värda	  800	  kr.	  	  

d) Åhus	  hunddagis	  

Åhus	  hunddagis	  bygger	  nytt	  inklusive	  en	  inomhushall	  på	  800	  kvm.	  Den	  kommer	  att	  

finnas	  till	  uthyrning	  för	  kurser	  samt	  egen	  träning.	  Elin	  återkommer	  med	  prisuppgifter	  

för	  att	  se	  vilket	  samarbete	  som	  kan	  finnas	  mellan	  klubben	  och	  hunddagiset.	  

e) Lotter	  

Bo	  har	  fått	  brev	  om	  att	  sälja	  lotter.	  Beslut	  tas	  att	  klubben	  inte	  kommer	  sälja	  några	  

lotter.	  

f) Budgetmöte	  

Budgetmöte	  ändras	  från	  5	  december	  till	  tisdagen	  den	  1	  december	  kl.	  18.00.	  	  

g) Inventering	  

Kök	  samt	  fastighet	  och	  underhåll	  gör	  en	  inventering	  av	  klubbens	  tillhörigheter	  ifall	  

något	  skulle	  hända	  så	  vi	  vet	  vad	  vi	  har	  när	  vi	  kontaktar	  försäkringsbolaget.	  

h) Internet	  

Internet	  är	  uppsagt	  från	  Telia	  och	  avslutas	  i	  slutet	  på	  november.	  Paul	  ordnar	  en	  puck	  

med	  SIM-‐kort	  som	  kommer	  användas	  framöver.	  	  

7) 	  Nästa	  möte	  

Nästa	  styrelsemöte	  är	  den	  20	  oktober	  kl.	  18:00.	  Den	  21	  oktober	  är	  det	  medlemsmöte.	  

8) 	  Mötets	  avslutande	  

Ordförande	  tackade	  och	  förklarade	  mötet	  avslutat.	  
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Ordförande	   	   	   	   Sekreterare	  	  

	  

	  
Bo	  Bergström	   	   	   	   Elin	  Weiffert	  
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Bilaga	  1	  
	  
Ekonomisk redovisning 150916 
 

Resultat per kommitté  Utfall 2014 Budget 2015 Utfall 20150916 
Utbildning 98 635 56 000 31032 
Tävling -21176 -15 050 7586 
Agility 3 739 8 000 7408 
Resultat kommittéer 81 198 48 950 46026 
        
Styrelse övrigt 4181 -500 7319 
Drift&Underhåll UHK -57021 -61 000 -75577 
        
Resultat Styrelse Drift -52840 -61 500 -68258 
        
Beräknat resultat 28 358 -12 550 -22232 

 

  Utbildning Utfall 2014 Budget 2015 Utfall 20150916 
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 -1356 
4114 UK Ersättningar instr (mil) -2 685 -4 000 -1609 
4115 UK Instruktörsutbildning -2839 -5 000 -2000 
4116 UK Avslutningar -908 -2 000 -383 
4117 UK Ersättningar instr (arv) -3 500 -6 000 -2500 
4118 UK Instruktörsvård 0 -3 000 0 
4119 UK Övriga kostnader sektor 0 -1 000 0 

  Rörelsens kostnader -11 065 -23 000 -7848 
          
  Beräknat resultat 98 635 56 000 31032 

 
4115 Grundmodul Anna Månsson 
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  Tävling Utfall 2014 Budget 2015 
Utfall 
20150916 

3120 TK Tävling 33 196 23 250 20255 
          
  Nettoomsättning 33 196 23 250 20255 
4120 TK stambokföringsavgift -5 915 -5 000 -1610 
4121 TK Tävlingsmaterial -19 880 -6 000 -466 
4122 TK Priser -6251 -2 500 -2827 
4123 TK Funktionärer -15818 -12 000 -7646 
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 -120 
4172 TK SM Ersättningar -2100 -4 800 0 
  Rörelsens kostnader -54 372 -38 300 -12669 
  

 
      

  Beräknat resultat -21 176 -15 050 7586 
	  

4129 Kopior till  Rallytävling 
	  

  Agility Utfall 2014 Budget 2014 
Utfall 
20150916 

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 -155 
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 -926 
          
  Beräknat resultat 3 739 8 000 7408 
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  Drift & Underhåll Utfall 2014 Budget 2015 
Utfall 
20150916 

5020 El hyrd lokal -22 867 -25 000 -20431 
5060 Renhållning hyrd lokal -3 620 -4 000 -3010 
5070 Underhåll hyrd lokal -21 326,00 -19 500 -28478 
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 -3260 
          
  Beräknat resultat -57 021 -61 000 -75577 
	  
5070	  Färg,	  ogräsmedel,	  mat	  fixardag,	  blommor,	  jord,	  gasol,	  diesel,	  bensin,	  
kassaskrin,	  fri	  fika,	  Byggmaterial	  Altan	  17070kr	  	  
Mat	  byggare	  2390kr	  
5090	  Anticimex,	  citylåset	  x2,	  container	  
5410	  Kylskåp,	  värdeskåp,	  smörgåsgrill	  
	  

  Styrelse Övrigt Utfall 2014 Budget 2015 
Utfall 
20150916 

3822 Uthyrnig lokal 100 0 0 
3910 Medlemsavgifter 62 490 50 000 34 490 
3987 Kommunala bidrag 8 548 8 000 12 884 
3994 Försäkringsersättningar 0 0 0 
3180 Intäkter servering 26 090,00 0 11 794 
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 59168 
4010 Medlemsavgifter SBK -41 260 -29 000 -20015 
4020 Utmärkelser o Uppvaktning -6 644 -7 000 -5606 
4180 Kostnader servering -26 090,00 0 -13631 
4181 Kostnader Fester 0 -2000 0 
4190 Profilmaterial -2200 -1 000 0 
    -76 194 -39 000 -39252 
5460 Förbrukningsmaterial -2 445,00 -3 000 -1679 
5910 Annonsering 0 -1 000 0 
6010 Kostnader styrelsen -6 895,00 -7 000 -4152 
6110 Kontorsmaterial -1 380 -2 000 -529 
6211 Fast telefoni/bredband -7 336 -8 000 -5542 
6230 Data/Tv/Hemsida -2 011,00 -2 500 -1686 
6570 Bankkostnader -1 015,00 -1 500 991 
  Övriga externa kostnader -21 082,00 -25 000 -12597 
  Beräknat resultat 4 181,00 -500 7319 
	  
6010	  Fika	  årsmötet,	  Skrivare,	  Skrivarpatron	  mm	  
	  
	  


