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Protokoll fört vid styrelsemöte hos Skanör Falsterbo 
Brukshundklubb den 1 december, 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  
Agneta Nilsson, ledamot 
Håkan Sjöstedt, suppleant  
 
Närvarande från valberedningen: 
Stig Hellerstedt 
Ulf Svensson 
 
 Lämnat förhinder:  
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, med tillägg för en punkt åt valberedningen. 
 

4. Godkännande av föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 
 

5. Ekonomisk rapport 
Ekonomin ser fortsatt bra ut. Som tidigare nämnts så är det framför allt 
valpkurserna i sommar men även unghundskurserna som gått extra bra. Även 
spårkurs och specialsök/nosework ligger klart över föregående år.  
Ommålningen av klubbstugan har kostat nästan 120 000 kr som ej varit 
budgeterade. Den extra kostnaden har informerats till medlemmarna genom 
infobrev från ordföranden. 
 



 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                                              
                                                                                                                                      

6. Rapport från valberedningen 
Arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse har gått bra i år. Det är tre 
platser som behöver fyllas och valberedningens förslag är: 
 
Marc Tullgren – ordförande 
Robin Gringelstam – ledamot 
Pernilla Biström – suppleant 
 
Förslaget har sänts ut till klubbens medlemmar som har fram till den 15 
december på sig att komma med andra förslag.  
 
 

7. Rapport styrelse/kommittéer 
Björken vid klubbstugan är nedtagen med fint resultat.  
Larmet i agilityboden har löst ut ett par gånger, antagligen på grund av 
insekter. Styrelsen beslutar att larmet får sitta kvar tillsvidare och framöver 
kommer det endast att gå ut ett sms till Ulf när just den detektorn larmar.   
Den nya fiberinstallationen är igång och uppkopplingen fungerar fint. Betydligt 
snabbare än tidigare.  
 

8. Övriga frågor 
Eftersom vi haft årsmöte 2020 kan vi få lov att hoppa över att hålla årsmöte 
2021. Styrelsen beslutar dock ändå att vi kommer hålla årsmöte, då det är tre 
nya som ska väljas in i styrelsen.  
Ännu ingen återkoppling ang avtalet för marken utanför våra nyaste 
träningsplaner. Vi avvaktar tills vidare. 
Lokalklubbarna har fått erbjudande om att köpa licens för Zoom, till ett 
förmånligt pris. Styrelsen beslutar att köpa in denna tjänst för att kunna 
använda till ex möten framöver.  
 

9. Nästa möte 
Nästa möte kommer hållas den 5 januari 2021, och det blir även ett första 
budgetmöte. 
 

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