
Protokoll fört vid styrelsemöte Skanör Falsterbo Brukshundklubb                  
den 1/10-2019 

 

Närvarande:  

Jonas Arkestad, Ulf Svensson, Peter Persson, Douglas Sterner, Pia Hallerby, Göran Tillberg.  

1   Mötets öppnande: 

    Douglas Sterner valdes till ordförande för mötet och hälsade alla välkomna.  

2   Godkännande av kallelsen: 

    Kallelsen godkändes. 

3   Godkännande av dagordning: 

    Dagordningen godkändes. 

4   Föregående mötesprotokoll: 

    Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

5   Ekonomisk rapport: 

Göran rapporterar att ekonomin är mycket god. Kursverksamheten går väldigt bra i år, vi har               
många kurser nu under hösten. Trots att vi har gjort stora investeringar i bl a staket, värme, 
belysning m m. så är ekonomin fortsatt stark. 

6   Hemsidan: 

Douglas har kontakt med Andreas och kommer att sätta sig med honom den 10/10 och gå igenom. 
Även Jonas, Göran och Ulf sitter med.  

7   Instruktörsmötet: 

Pia rapporterade från instruktörsmötet. Där togs upp bl a frågan om hur kursanmälningar ska 
hanteras (där Göran berättade hur han gör och det blev en bra diskussion), antal anmälda till 
höstens kurser, vem som tar vilken kurs, sponsoravtalet med Evidensia, m m. Protokoll från detta 
möte har gått ut till styrelsen.  

8   Medlemsmötet: 

Det är medlemsmöte den 17 okt kl 18.00, där även Evidensia kommer hålla en föreläsning om 
hunden tandhälsa. Göran skriver ihop en dagordning och sätter upp på anslagstavlan på klubben.  

9   Övriga frågor: 

• Planering av MH den 12-13/10 pågår, just nu 5 st anmälda lör och 4 st anmälda sön. Mia 
håller i planeringen, Göran kollar med Stig om byggande/rivning av banan. 

• Instruktörskläder: För att underlätta hanteringen och göra det smidigare och snabbare för 
instruktörer att få sina kläder, ska instruktören själv beställa sina kläder. Detta görs när 
man har fått godkännande från styrelsen att göra detta.  



• Avgiften för LV4 – utnyttjar vi området tillräckligt för att det ska vara värt att betala 
avgiften? Vi har dock två söktävlingar planerade för 2020, så vi behåller det oförändrat 
nästa år.  

• Dispens för att slippa anordna brukstävlingar – Då vi saknar mark för att kunna göra detta 
på ett bra sätt, men måste göra det för att få lov att anordna lydnadstävlingar, ska vi kolla 
upp om vi kan få dispens här.  

• Belysning – Vi beslutade att belysningen på planen vid klubbhuset behöver förbättras. Det 
bästa vore att få belysning även från andra kortsidan för att få en jämnare belysning över 
hela planen. Göran tar kontakt med elfirma och kollar upp detta.  
 

Douglas tackade för visat intresse och avslutade mötet.  

Vid protokollet: Pia Hallerby 

 

 

 


