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Styrelsemöte	  	   Protokoll	  2015	  –	  Nr	  10	  
Datum:	  2016-‐01-‐19	  
Plats:	  Klubbstugan	  Gälltofta	  

	  

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

Delges:	  Styrelsen	  och	  anslås	  i	  klubbstugan	  samt	  på	  hemsidan.	  

1) Mötets	  öppnande	  

Vice	  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) Vice	  ordförande	  

En	  skrivelse	  har	  inkommit	  till	  styrelsen	  angående	  prövning	  av	  ett	  befintligt	  

hedersmedlemskap.	  Detta	  kommer	  att	  tas	  upp	  på	  kommande	  årsmöte.	  

b) Kassör	  

Se	  bilaga	  1.	  

c) Utbildning	  

Vårens	  kurser	  har	  kommit	  ut	  för	  anmälan.	  	  

d) Tävling	  

De	  som	  inte	  skickar	  in	  sina	  tävlingsresultat	  under	  året	  kan	  inte	  räkna	  med	  att	  bli	  
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uppvaktade	  på	  årsmötet.	  	  

Än	  så	  länge	  har	  vi	  ingen	  mark	  till	  höstens	  skyddstävling	  men	  det	  kommer	  att	  arbetas	  

för	  att	  ordna.	  	  

Önskan	  har	  kommit	  in	  om	  att	  anordna	  en	  agility	  och	  rallylydnadstävling	  i	  år.	  	  

e) Fastighet	  och	  underhåll	  

Ingvar	  har	  tagit	  kontakt	  med	  kommunen	  angående	  gatubelysningen.	  

Ved	  är	  kapad	  och	  ligger	  i	  en	  stor	  hög	  ute	  vid	  appellplanen.	  Denna	  kommer	  att	  eldas	  

upp	  på	  en	  valborgsfest.	  

Gavelljusen	  på	  klubbstugan	  är	  renoverade.	  

f) Kök	  

Bullbak	  inför	  kursstart	  längre	  fram	  i	  vår.	  	  

g) Fest	  och	  omvårdnad	  

Julfesten	  blev	  mycket	  lyckad	  och	  alla	  som	  var	  med	  har	  tackat	  för	  den	  goda	  maten.	  	  

h) IT	  och	  PR	  

Internet	  kommer	  att	  startas	  till	  årsmötet.	  

SM	  tavlorna	  kommer	  uppdateras	  i	  år.	  	  

6) SM	  2018	  

Blekingedistriktet	  har	  frågat	  centrala	  SBK	  om	  att	  anordna	  bruks-‐,	  IPO-‐,	  lydnad-‐	  och	  

rallylydnads-‐SM	  2018.	  De	  har	  frågat	  Kristianstads	  Brukshundklubb	  att	  hålla	  i	  Bruksskydd	  

och	  IPO.	  Vi	  tackar	  ja	  till	  samarbetet.	  	  	  

7) Budget	  2016	  

Styrelsen	  går	  igenom	  budgetförslaget	  för	  2016	  och	  detta	  godkänns	  till	  årsmötet.	  

8) Övriga	  frågor	  	  

a) Tack	  

Kristianstads	  brukshundklubb	  skickade	  en	  kondoleansbukett	  till	  bortgångna	  Lennart	  

Eriksson	  som	  varit	  medlem	  i	  Tollarps	  BK.	  Lennarts	  fru	  tackade	  för	  bukett	  och	  hälsning.	  
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b) Policy	  

SBK	  har	  tagit	  fram	  en	  policy	  för	  medlemskultur.	  Denna	  kommer	  den	  nya	  styrelsen	  att	  

gå	  igenom	  efter	  årsmötet.	  

c) Stipendier	  

SBK	  delar	  ut	  stipendier	  för	  olika	  bedrifter.	  Styrelsen	  kollar	  om	  klubben	  har	  någon	  att	  

nominera	  till	  dessa	  stipendier.	  	  

d) Lunch	  på	  årsmötet	  

Klubben	  bjuder	  på	  lättare	  lunch	  och	  fika	  på	  årsmötet.	  	  

9) 	  Nästa	  möte	  

Årsmöte	  den	  13	  februari	  kl.	  12:00.	  	  

10) 	  Mötets	  avslutande	  

Vice	  ordförande	  tackade	  och	  förklarade	  mötet	  avslutat.	  

	  

	  

Vice	  ordförande	   	   	   	   Sekreterare	  	  

	  

	  
Paul	  Fältman	   	   	   	   Elin	  Weiffert	  
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Bilaga	  1	  
Ekonomisk redovisning för 2015.  
 

Resultat per kommitté  Utfall 2014 
Budget 
2015 Utfall 2015 

Utbildning 98 635 56 000 54021 
Tävling -21176 -15 050 -3455 
Agility 3 739 8 000 6501 
Resultat kommittéer 81 198 48 950 57067 
        
Styrelse övrigt 4181 -500 -816 
Drift&Underhåll UHK -57021 -61 000 -82690 
        
Resultat Styrelse Drift -52840 -61 500 -83506 
        
Beräknat resultat 28 358 -12 550 -26439 
	  
I kassan fanns  3 295,00 
Plusgirot  9 553,53 
Nordea sparkonto  124 221,39 
Sekura  248 527,61 
Summa 385 597,53 

                                            
Deposition nycklar  -4 000,00 
	  
Summa tillgångar 381 597,53 

 

  Utbildning 
Utfall 
2014 

Budget 
2015 Utfall 2015 

3110 UK Utbildning 105 150 75 000 64 880 
3111 UK Litteratur 800 0 0 
3112 UK privata kurser planhyra 3 750 4 000 0 

  Nettoomsättning 109 700 79 000 64 880 
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 -2445 
4115 UK Instruktörsutbildning -2839 -5 000 -2000 
4116 UK Avslutningar -908 -2 000 -558 
4117 UK Ersättningar instr (arv) -3 500 -6 000 -4500 
4118 UK Instruktörsvård 0 -3 000 0 
4119 UK Övriga kostnader sektor 0 -1 000 0 

  Rörelsens kostnader -11 065 -23 000 -10859 
          
  Beräknat resultat 98 635 56 000 54021 
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4115 Grundmodul Anna Månsson 
	  

  Tävling 
Utfall 
2014 

Budget 
2015 Utfall 2015 

3120 TK Tävling 33 196 23 250 23050 
          
  Nettoomsättning 33 196 23 250 23050 
4120 TK stambokföringsavgift -5 915 -5 000 -5040 
4121 TK Tävlingsmaterial -19 880 -6 000 -2956 
4122 TK Priser -6251 -2 500 -2827 
4123 TK Funktionärer -15818 -12 000 -10912 
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 -4650 
  Rörelsens kostnader -54 372 -38 300 -26505 
  

 
      

  Beräknat resultat -21 176 -15 050 -3455 
	  

4121 Apporter, Svensk ärm, skott 
	  

  Agility 
Utfall 
2014 Budget 2014 Utfall 2015 

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 -562 
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 -1000 
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 -1833 
          
  Beräknat resultat 3 739 8 000 6501 
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  Drift & Underhåll Utfall 2014 
Budget 
2015 Utfall 2015 

5020 El hyrd lokal -22 867 -25 000 -24039 
5060 Renhållning hyrd lokal -3 620 -4 000 -3620 
5070 Underhåll hyrd lokal -21 326,00 -19 500 -30183 
5090 Övr kostnader hyrd lokal -4 009,00 -5 000 -14760 
5410 Förbrukningsinventarier -2 595,00 -4 000 -6828 
6310 Företagsförsäkringar -2 604 -3 500 -3260 
          
  Beräknat resultat -57 021 -61 000 -82690 
	  

5070 Färg, ogräsmedel, mat fixardag, jord, gasol, diesel, bensin, kassaskrin, fri 
fika, Byggmaterial altan 17070kr Mat byggare 2390kr, fönsterputsning, 
glödlampor utebelysning 
5090 Anticimex citylåset x2, container 
5410 Kylskåp, värdeskåp, smörgåsgrill 
	  

  Styrelse Övrigt Utfall 2014 
Budget 
2015 Utfall 2015 

3822 Uthyrnig lokal 100 0 0 
3910 Medlemsavgifter 62 490 50 000 42 670 
3987 Kommunala bidrag 8 548 8 000 12 884 
3994 Försäkringsersättningar 0 0 0 
3180 Intäkter servering 26 090,00 0 17 354 
3181 Intäkter fester 0 0 0 
3190 Intäkter Profilmaterial 2000 1 000 0 
8310 Ränteintäkter 2229 4 500 -757 
  Övriga rörelse intäkter 101 457 63 500 72151 
4010 Medlemsavgifter SBK -41 260 -29 000 -26735 
4020 Utmärkelser o Uppvaktning -6 644 -7 000 -5606 
4180 Kostnader servering -26 090,00 0 -16483 
4181 Kostnader Fester 0 -2000 -3314 
4190 Profilmaterial -2200 -1 000 0 
    -76 194 -39 000 -52138 
5460 Förbrukningsmaterial -2 445,00 -3 000 -2204 
5910 Annonsering 0 -1 000 0 
6010 Kostnader styrelsen -6 895,00 -7 000 -5473 
6110 Kontorsmaterial -1 380 -2 000 -1529 
6211 Fast telefoni/bredband -7 336 -8 000 -7370 
6230 Data/Tv/Hemsida -2 011,00 -2 500 -3247 
6570 Bankkostnader -1 015,00 -1 500 -1006 
  Övriga externa kostnader -21 082,00 -25 000 -20829 
  Beräknat resultat 4 181,00 -500 -816 
	  

3987 driftsbidrag, bidrag till altanen 5000kr 
4181 kostnad julfest- inkomst lotteri, bet från icke medlemmar 
6230 D-link Router,hemsidan 
	  
	  


