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Protokoll fört vid styrelsemöte hos Skanör Falsterbo 
Brukshundklubb den 1 sept 2020 i klubbstugan.  
 
Närvarande:  
Klas Widén, ordförande 
Jonas Arkestad, vice ordförande 
Göran Tillberg, kassör 
Pia Hallerby, sekreterare 
Agneta Nilsson, ledamot 
Peter Persson, ledamot 
 Ingulf Clementson, suppleant 
 
Lämnat förhinder:  
Håkan Sjöstedt, suppleant  
Helen Rosenqvist, ledamot 
 

1. Mötets öppnande 
Klas hälsade alla välkomna (första gången på länge ”in person” pga Covid -
10) och förklarade mötet öppnat. 
 

2. Godkännande av kallelsen 
Kallelsen godkändes. 
 

3. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes. 
 

4. Godkännande av föregående mötes protokoll 
Protokollet godkändes. 
 

5. Ekonomisk rapport 
Klubben har haft stora intäkter nu i sommar pga många kurser (inställt 
Falsterbo Horse Show) samt även bra intäkter från caféet. Vi är ikapp vårens 
underskott och ligger nu på plus i budgeten. 
 

6. Rapport styrelse/kommittéer 
Klubbens medlemsantal är nu uppe i 411 st medlemmar.  
Klubbstugan kommer att målas om nu i september.  
Hängrännorna på agilityboden är nu uppsatta. 
 
 
 

mailto:sfbk@sfbk.nu


 Skanör-Falsterbo Brukshundklubb 

__________________________________________________________________________________________ 
Adress                                               Telefon                                         Webbadress                                             
Box 71                                                          040-475557                                            www.sfbk.nu                        
239 21 Skanör                                              Organisationsnummer                            e-post 
Clemensagervägen, Falsterbo                     847000-6266                                          sfbk@sfbk.nu 
Bankgiro 5595-6916                                              
                                                                                                                                      

7. Övriga frågor 
Uthyrning av klubbstugan – vi kommer inte att hyra ut klubbstugan till 
privatpersoner, undantaget de personer som är medlemmar och aktiva i 
klubben. 
Sällskapet som sedan länge har hyrt stugan för att spela bridge har inkommit 
med förfrågan om reducerad hyra i höst (de använde den mindre pga Covid -
19). Styrelsen beslutar om reducerad hyra för dem under hösten.  
Diskussion om vi ska inhägna ytterligare en träningsplan (på marken ovanför 
de andra två, mot skogen), då marken idag nyttjas av en del ryttare. Styrelsen 
beslutar att vi avvaktar så länge med detta, men tar upp det igen om behovet 
av fler träningsplaner ökar. 
Vi behöver bättre belysning på appellplanen vid klubbstugan, och Klas 
stämmer av med Jana om var vi skulle kunna få sätta upp en lampa mittemot 
de vi redan har, på andra kortsidan. Vi kommer även behöva gräva för 
installation av nödvändiga ledningar dit, och när vi fått besked från Jana så 
kontaktar vi elfirma för installation. 
Agneta undersöker möjligheten att få hit någon som kan hålla i en utbildning i 
första hjälpen, inkl hur man använder hjärtstartaren. 
Städdag kommer hållas på klubben lördagen den 10 oktober kl 10.00. 
Anmälan till Klas. Göran kollar upp om container vi kan hyra för skräp. 
 

8. Nästa möte 
Nästa möte tis 6 oktober kl 19.00 i klubbstugan. 
 

9. Mötets avslutande 
Klas tackade för närvaro och visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
__________________  ___________________ 
Pia Hallerby   Klas Widén 
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