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Protokoll fört vid styrelsemöte hos Skanör Falsterbo 
Brukshundklubb den 6 okt 2020 i klubbstugan.  
 
Närvarande:  
Klas Widén, ordförande 
Jonas Arkestad, vice ordförande 
Göran Tillberg, kassör 
Pia Hallerby, sekreterare 
Ingulf Clementson, suppleant  
Håkan Sjöstedt, suppleant  
 
Lämnat förhinder:  
Helen Rosenqvist, ledamot  
Agneta Nilsson, ledamot 
Peter Persson, ledamot 
 

1. Mötets öppnande 
Klas hälsade alla välkomna 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 
Ekonomin är stark, vi har haft många kurser i sommar, framförallt valpkurser. 
Även rally- och vardagslydnad har dragit in mycket pengar. Caféet har också 
gått bra i sommar. Ny kaffebryggare är inköpt.  
 

6. Rapport styrelse/kommittéer 
Tävlingen i Elitsök den 27/9 hade endast två anmälda så den blev inställd.  
Agneta har haft kontakt med instruktör för en Första Hjälpen-kurs, återkommer 
med datum längre fram. 
Städdag på söndag den 11/10 kl 10.00. 
Agilityboden ska flyttas pga den nya gång- och cykelvägen. Göran och Klas 
kollar med Jana om lämplig placering för den.  
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Medlemsmötet ställs in pga för få anmälningar till Zoom-mötet. SBK ger 
dispens i dessa Coronatider, och istället för möte skickar Klas ut ett 
informationsbrev till alla medlemmar. 
Göran har undersökt kostnader för att installera fiber i klubbstugan, och det 
landar på ca 15 000 för att få det på plats. Då vi idag betalar ca 10 000/år för 
vårt internet blir det här en bättre och billigare lösning så styrelsen beslutar att 
vi ansluter oss till fiber.  
Håkan har fått offert på målning av plåtsidorna på stugan, alt byta till träfasad. 
Då kostnaden blir avsevärt mycket högre att byta till trä så beslutar styrelsen 
att istället låta måla om plåten i samma nyans som de övriga nymålade 
väggarna.  
Agneta tittar på nya lösningar för priser till våra framgångsrika tävlingsekipage 
istället för de gamla vandringspriserna. 
 
 

7. Övriga frågor 
Klubben har fått en ”beachflagga” som vi kan ha uppe vid evenemang och 
tävlinger.  
Utbildning för figuranter: Vi har i nuläget 6 st som är intresserade av att gå 
utbildning till MH-figurant, och med så pass många så kan distriktet tänka sig 
att lägga utbildningen här på klubben. Vi behöver uppdatera viss utrustning för 
detta, bl a ”skramlet”. Göran kollar upp inköp av den utrustning vi behöver för 
att kunna hålla utbildningen på klubben.  
 

8. Nästa möte 
Nästa möte blir tis 3 nov kl 19.00, och kommer hållas som ett telefonmöte. 
 

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