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Protokoll fört vid styrelsemöte i Skanör Falsterbo Brukshundklubb, 

måndagen den 6/4 kl 19.00. Telefonmöte den här gången pga 
Corona-viruset. 

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

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

 
2. Godkännande av kallelse 

Kallelsen godkändes. 
 

3. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 

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

5. Ekonomisk rapport 
Göran rapporterade att vi ligger något lägre än föregående år både vad gäller 
intäkter och kostnader. Ekonomin är fortsatt god. 
 

6. Rapport styrelse/kommittéer 
Tävlingskommitté: Klas har ordnat en extern tävlingsledare till söktävlingen i 
september, samt till lydnadstävlingen i höst. Klas ställer upp själv som 
tävlingssekreterare.  
Web: Barometern kom igång fre 3/4 och har än så länge 3 registrerade. Koden 
gäller fram till 3 maj, därefter är det annan kod. Resultat ska registreras inom 3 
veckot, men för jan-mars i år går det att registrera i hela april. Diskussion om 
hur många/gren som kommer få priser, och vi skjuter det beslutet till längre 
fram när vi ser hur många som kommer registrera resultat.  
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7. Lydnadstävlingsträningsgruppen 

Det har startats en träningsgrupp för ekipage som satsar högt inom 
tävlingslydnad, med ganska höga krav för att få vara med. Styrelsen beslutar 
att det är en fin idé och det finns ytterligare en träningsgrupp för övriga 
lydnadsekipage samt brukslydnad. 
 

 
8. Övriga frågor 

Det har inkommit förfrågan från Svenska Schnauzerklubben om att få hyra 
stuga/mark för att arrangera utställning den 12 sept. Styrelsen beslutar att vi 
godkänner detta och Göran sköter kontakten med dem. 
 Vi har fått in en offert från Douglas Sterner, Skånsk Grönservice, ang skötsel 
av träningsplanerna. Vi godkänner offerten och Ulf Svensson kommer sköta 
kontakten med Douglas.  
 Det har inkommit önskemål om fler hinder till agilityträningen så att de kan 
hålla kurser i steg 3 & 4. Det som önskas är balansbom, A-hinder och vippa, 
då nuvarande material inte räcker till den nivån. Göran tar kontakt med Robin 
Gringelstam om inköp och när det behöver ske i så fall.  
 Det har tagits fram ett förslag på en folder som presenterar klubbens 
aktiviteter. Tanken är att den ska finnas tillgänglig på klubben samt på 
veterinärklinikerna i kommunen. Vi återkopplar till Emma Svensson och kollar 
upp pris för att trycka upp den.  
 Vi har fått önskemål om att köpa in böcker till valpkurserna att dela ut till 
deltagarna. Styrelsen beslutar att klubben kommer att sponsra detta med 100 
kr/bok.  
 Klas undersöker om det går att hyra Revinge för spårträning och vad det i så 
fall kommer att kosta.  
 Frågan kom upp om vad det ska kosta att vara med i träningsgrupp. Styrelsen 
beslutar att kostnaden om 200 kr/ halvår ska stå kvar.  
 
Nästa möte blir den 5 maj kl 19.00.  
 

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


