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Protokoll fört vid styrelsemöte hos Skanör Falsterbo 
Brukshundklubb den 2 februari 2021. Mötet hålls via Zoom. 
 
Närvarande:  
Klas Widén, ordförande 
Jonas Arkestad, vice ordförande 
Göran Tillberg, kassör 
Pia Hallerby, sekreterare  
Agneta Nilsson, ledamot 
Peter Persson, ledamot 
Håkan Sjöstedt, suppleant  
 
Lämnat förhinder:  
 
Helen Rosenqvist, ledamot 
 
 

1. Mötets öppnande 
Klas hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

1. Godkännande av kallelsen 
Kallelsen godkändes. 
 

2. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes. 
 

3. Godkännande av föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 
 

4. Ekonomisk rapport 
Ekonomin ser fortsatt bra ut. Vi har tecknat avtal med markägaren om marken 
intill appellplanerna. 

 
 

5. Rapport styrelse/kommittéer 
Klas har varit i kontakt med den tilltänkte nye ordföranden i klubben. 
 

6. Övriga frågor 
Göran har uppdaterat texten gällande GDPR och lägger upp den på 
hemsidan. 
Revisorerna har lämnat förslag om rabatt på kurser om man anmäler till fler än 
en. Styrelsen anser att idén är god men att vi i nuläget har så stort tryck på  
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våra kurser (och svårt att få ihop det med instruktörerna) att ytterligare 
stimulans ej är nödvändig just nu. Vi sparar idén till framtiden om vi känner att 
behov av stimulans finns. 
Förslag om lägre pris för att deltaga i träningsgrupp. Styrelsen beslutar att 
behålla priset på 200 kr. 
Det kommer utföras service på värmepumpen nu i veckan. 
Barometern i nosework kommer att uppdateras. 
Appellplanerna har stått olåsta vid ett flertal tillfällen, samt att det ofta är 
ostädat med bl a ej upplockat hundbajs. Klas meddelar instruktörerna om att 
informera kursdeltagare om våra regler för egen träning på planerna. 
Diskussion om inköp till cafét. Styrelsen beslutar att det räcker att Peter är 
ansvarig för inköpen. 
Styrelsen (utan Klas) beslutar att avtacka avgående styrelsemedlemmar med 
en blomma som levereras hem.  
Kursen i att använda hjärtstartaren kommer att aktualiseras så fort vi kan med 
hänsyn till pandemin. 
 

7. Nästa möte 
Nästa möte kommer hållas tis den 2 mars kl 19.00, via Zoom. 
 

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