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Protokoll fört vid styrelsemöte hos Skanör Falsterbo 
Brukshundklubb den 3 november, och mötet hålls via telefon.  
 
Närvarande:  
Klas Widén, ordförande 
Jonas Arkestad, vice ordförande 
Göran Tillberg, kassör 
Pia Hallerby, sekreterare  
Peter Persson, ledamot 
Helen Rosenqvist, ledamot  
Håkan Sjöstedt, suppleant  
 
 Lämnat förhinder:  
Agneta Nilsson, ledamot 
Ingulf Clementson, suppleant  
 
 
 

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 
I föregående mötes protokoll ska det in en justering under punkt 7: Övrigt. Det 
är angivet ”förbundet” i rad 4, det ska ändras till ”distriktet”. 
 

5. Ekonomisk rapport 
Ekonomin ser fortsatt bra ut. Det är framför allt valpkurserna i sommar som 
dragit in mer än vanligt, men även nosework och specialsök har mer intäkter 
än vanligt.  
 

6. Rapport styrelse/kommittéer 
Det har hållits ett instruktörsmöte: Våra tre nyaste instruktörer är snart klara 
med sin utbildning och kommer börja gå med som medhjälpare på kurser 
framöver. Vi har fått in ytterligare två nya instruktörer, en i rallylydnad och en i 
agility.  
Göran hämtar det nya skramlet till MH-banan.  
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Utbildningen för nya MH-figuranter som skulle hållits på klubben är framflyttad 
pga rådande Coronasituation.  
 
 

7. Övriga frågor 
Valberedningen har kommit med ett förslag på en ny styrelse. Det kommer 
sändas ut till klubbens medlemmar i november, och medlemmarna har 
möjlighet att lämna motförslag senast den 15 december. 
Flyttningen av agilityboden: För att kunna vända den mot appellplanen så 
måste en stor björk tas ner. Håkan blir projektledare för nedtagning av björken 
och stubbfräsningen, samt flytten av boden, med stöd av Klas och Göran.  
Vi kommer att skriva ett nytt avtal om marken som vi tidigare har arrenderat, 
vid de nya planerna. Här ingår bl a vägen ut till planerna så det kommer 
underlätta vid kurser o dyl.  
 

8. Nästa möte 
Nästa möte blir tis 1 december kl 19.00, och kommer hållas som ett 
telefonmöte. Första mötet 2021 kommer hållas tis 5/1, och vi återkommer om i 
vilken form det kommer hållas.  
Årsmötet planeras till tors 18 februari 2021 kl 19.00. 
 

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