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Protokoll fört vid medlemsmöte  
Skanör Falsterbo Brukshundklubb  
18 juni 2019 i klubbstugan, Clemensagervägen. 
 
 
 
Närvarande:  Se bifogad lista. 
 
                                            

1 Mötets öppnande 
Ordförande Marie-Louise Kondrup hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  
 

2 Fastställande av röstlängd. 
Röstlängden faställdes 
  
 

3 Val av två justeringsmän. 
Ulf Svensson och Göran Tillberg 
 

4 Medlemsmötes utlysande. 
Mötet beslutade att mötet var korrekt utlyst. 

  
5 
 
 
6 

Fastställandet av dagordningen. 
Mötet godkände framlagd dagordning. 
 
Föregående mötesprotokoll. 
Mötet godkände föregående protokoll 
.   

7 Ekonomisk rapport. 
Genomgång av ekonomisk rapport av Göran Tillberg. Fortsatt positiv utveckling 
 

8. Val till valberedningen 
Ordförande informerar kring valberedningen. Vid årsmötet kunde inte en 
valberedning fastställas, varvid styrelsen har arbetet med att ta fram förslag på 
valberedning. Styrelsens förslag är Stig Hellerstedt som sammankallande och detta 
beslutades. Ytterligare två personer behövs utses och under sittande möte kom 
förslagen Viveka Nilsson och Jessica Laxen, och mötet beslutade att välja även dessa 
två kandidater till valberedningen.  
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9 Övriga frågor. 
Förändringar i styrelsen inför hösten 2019. Claes Jakobsson, Vice ordförande kommer 
att avgå från sin post per 190901.  
Styrelse: Charlotte Ekvall kommer inte att stå till förfogande till omval som 
sekreterare 2020. Marie-Louise Kondrup kommer inte stå till förfogande till omval 
som ordförande 2020 och flaggar för att en eventuell flytt under hösten 2019 kan göra 
att hon behöver avgå från sin post tidigare.  
Medlemsmötet ger styrelsen i uppdrag att välja en ny vice ordförande samt upprätta en 
plan om ordförande posten blir vakant under hösten. Detta skall presenteras vid 
medlemsmötet den 17/10-2019. 
 
Årsmötet 2020 är den 20 februari kl 19:00 
 
10. Mötet avslutas 
Ordförande förklarar mötet avslutas, tackar för idag och välkomnar mötets deltagare 
till grillen. 
 
 
 
 

Vid protokollet:  
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
 
Pia Hallerby                       Ordförande: Marie-Louise Kondrup 
 
 
 
 
Justeras av 
 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
  
Ulf Svensson    Göran Tillberg 


