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Protokoll fört vid styrelsemöte i Skanör Falsterbo Brukshundklubb, 

tisdag den 3 mars 2020 kl 19.00 i klubbstugan på 
Clemensagervägen. 

 
Närvarande: 
Klas Widén, ordförande 
Jonas Arkestad, vice ordförande 
Göran Tillberg, kassör 
Pia Hallerby, sekreterare 
Peter Persson, ledamot 
Agneta Nilsson, ledamot 
Helen Rosenqvist, ledamot 
Håkan Sjöstedt, suppleant 
 
 

1. Mötets öppnande 
Klas hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 
2. Godkännande av kallelse 

Kallelsen var lite sen ut denna gången men godkändes. 
 

3. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 

4. Godkännande av föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes. 
 

5. Presentation av nya styrelsen – Jag och min hund 
Vi gick varvet runt och alla presenterade sig själv lite kort, vad man har för 
hund och vad man gör för roligt ihop med den.  
 

6. Styrelsearbetet – ansvar, tystnadsplikt, stadgar och framtid 
Göran lägger ut styrdokument för styrelsearbetet på hemsidan. Klas delade ut 
beskrivning av tystnadsplikten som vi lyder under, samt informerade om 
stadgarna som styr styrelsearbetet. Dessa finns också på hemsidan. 
 

7. SBK:s organisation och plats i SKK-organisationen 
Klas gick igenom SBK:s organisation och förklarade hur den är uppbyggd med 
de olika distrikten, rasklubbarna och lokalklubbarna. Vi fick även ut skriftlig 
information om SKK:s organisation.  
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8. Tillsättande av kommittéer 
Diskussion om tävlingsledare till lydnadstävlingen i maj samt till söktävlingen i 
september. Jonas frågar Mia Kondrup om hon vill ställa upp. 
Just nu gäller följande: 
Tävlingskommittén: Klas Widén, Mia Kondrup 
Rallykommittén: Zita Frising, Viveca Nilsson 
Café: Peter & Lena Persson 
Stug/markkommitté: Håkan Sjöstedt, Stig Hellerstedt, Ulf Svensson 
Web: Göran Tillberg 
Hundägarutbildning: Zita Frising, Nilla Lundwall 
MH/Mental: vilande 
Medaljkommitté: Klas Widén, Göran Tillberg 
 

9. Ekonomisk rapport 
Göran redovisade resultatet för årets två första månader, och ekonomin ser 
god ut. Kursverksamheten har dragit igång bra.  
 

10. Rapport styrelse/kommittéer 
Klas har tagit fram en ny mall som vi kommer använda framöver för protokoll 
och liknande.  
 

11. Övriga frågor – barometern, gräsklippning, sponsring, träningsstege och 
medlemsmöte 
Barometern: Styrelsen beslutar att använda samma mall som de har i Lund, 
där man själv kan gå in och registrera sina resultat. Göran tar kontakt med 
Andreas om synken med hemsidan, och Agneta och Helen tar på sig ansvaret 
för att sköta den löpande översynen. 
Gräsklippning: Göran tar kontakt med Ulf samt ber att få in offert från Douglas 
Sterner.  
Sponsring: Styrelsen beslutar att ekipage på SM får beställa kläder för upp till 
500:- med klubbens emblem på. 
Träningsstege: Styrelsen beslutar att stege ska köpas in. Göran ordnar med 
detta.  
Medlemsmöte: Beslutades att hålla medlemsmöte ons 13 maj kl 19.00. 
Nästa styrelsemöte blir mån 6 april kl 19.00. 
 

12. Mötets avslutande 
Klas tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
Vid protokollet                                                   Justeras 
 
_________________                                       ____________________ 
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Pia Hallerby                                                       Klas Widén 


