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Protokoll fört vid styrelsemöte i Skanör Falsterbo Brukshundklubb 
den 2/6 2020 kl 19.00. Telefonmöte denna gång pga Covid-19. 
 
Närvarande: 
Klas Widén, ordförande 
Jonas Arkestad, vice ordförande 
Göran Tillberg, kassör 
Pia Hallerby, sekreterare 
Agneta Nilsson, ledamot 
Peter Persson, ledamot 
Helen Rosenqvist, ledamot 
Håkan Sjöstedt, suppleant 
Lämnat förhinder: 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 rapporterar att det fortfarande är lite på minus pga Corona under våren, 
men att det ser bättre ut framöver då vi kommer hålla kurser under sommaren 
i år.  
 

6. Rapport styrelser/kommitéer 
Klas har uppdaterat hemsidan med klubbens historik. 
Instruktörsmöte har hållits och protokoll har skickats till styrelsen. Pia 
meddelar Viveka Nilsson att antalet deltagare på trix-mix-helgen inte får 
överstiga 50st.  
Håkan rapporterar status på klubbstugan: fönstren är torra och det är mycket 
grön tillväxt en bit upp på väggarna. Styrelsen ger Håkan i uppdrag att ta in 
offerter från ett par olika företag för att ta hand om målning av stugan. 
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7. Övriga frågor 

Göran har förslag på grästrimmer för att kunna hålla efter gräset under 
staketen. Göran tar med hjälp av Jonas och Håkan fram en lämplig variant 
samt köper in den.  
 Nilla Lundwall har inkommit med önskemål om att få hyra appellplanen för 
ringträning inför utställningar. Styrelsen beslutar ja, och Klas meddelar Nina. 
Hyra sätts till 150:-/gång. 
 Vi behöver lägga datum för en brukstävling 2021, men behöver lösa 
tillgången på mark. Klubben har själv inte tillräckligt med mark för att hålla sök- 
eller spårtävling så vi får titta vidare på en lösning för detta. 
 När vi ansöker om tävlingar för 2021 kommer vi hålla oss till ungefär samma 
datum som var planerade för 2020. Tillkommer gör en Rallytävling 
Avancerad/Mästare på våren, samt att Elit Sök blir en Appell Sök istället (på 
hösten). 
 Diskussion om att hålla MH på klubben, och där behöver vi utbilda nya 
figuranter som har behörighet att hjälpa till. Vi som rör oss på klubben kollar 
upp intresset, och intresserade ska anmäla sig till Klas.  
 Förfrågan har kommit från Sydskånska Kennelklubben om vi vill hålla i en 
lydnadstävling på deras utställning den 12-13/9. Styrelsen avböjer detta pga 
för få funktionärer. Vi saknar bla en tävlingsledare. 
 Larmet på klubben har löst ut i veckan. Oklart om det var i rally- eller 
agilityförrådet, men det berodde troligen på fåglar/smuts. Vi beslutar att sätta 
detektorn i rallyförrådet temporärt i viloläge och ser över det igen när vi 
kommer flytta boden.  
 Det saknas hängrännor på agilityboden, Håkan ansvarar för inköp samt 
montering av dessa. 
 Det behövs en städdag under hösten. Återkommer på nästa möte och sätter 
ett datum för detta. 
 

8. Nästa möte: 
Nästa möte sätts till den 1/9 2020 
 

9. Mötets avslutande 
Klas tackade för visat intresse och önskade alla en fin sommar! 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
_________________  __________________ 
Pia Hallerby   Klas Widén 

 
 

 
 
 


