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Protokoll fört vid styrelsemöte hos Skanör Falsterbo 
Brukshundklubb den 2 mars 2021. Mötet hålls via Zoom. 
 
Närvarande:  
Marc Tullgren, ordförande 
Jonas Arkestad, vice ordförande 
Göran Tillberg, kassör 
Pia Hallerby, sekreterare  
Agneta Nilsson, ledamot 
Peter Persson, ledamot 
Robin Gringelstam, ledamot 
Pernilla Biström, suppleant 
Håkan Sjöstedt, suppleant  
 
 
Ordförande Marc Tullgren inleder med att bekräfta det konstituerande mötet, och 
protokollet för det kommer att ligga i styrelserummet från torsdag kväll den 4 mars för 
alla i styrelsen att underteckna. 
 
 

1. Mötets öppnande 
Marc 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 
Vi har en otroligt hög aktivitet på våra kurser just nu, och det fortsätter att 
generera bra inkomster. Utgifterna hittills i år har till största delen varit på 
kläder till våra instruktörer, men vi har även bl a haft en service på 
värmepumpen då det var för mkt luft i den. 
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5. Rapport styrelse/kommittéer 

Diskussion om vi framöver ska gå ut till de olika kommittéerna inför våra 
styrelsemöten för att höra om det är något som de vill att vi ska ta upp. 
Beslutas att vi bordlägger detta till nästa styrelsemöte, då vi kommer gå 
igenom de olika kommittéerna och se över vem som representerar vilken.  
 

6. Övriga frågor 
HUK har kommit med förslag om en höjning av kursavgifterna där det då 
kommer ingå kaffe till deltagarna. Styrelsen beslutar att låta avgifterna kvarstå 
som de är, och att året ut bjuda alla kursdeltagare på varm dryck (kaffe, te och 
varm choklad).  
HUK har även kommit med förslag om en prova-på-dag i den nya hundsporten 
Hoopers. Styrelsen beslutar att det är välkommet att HUK tar planeringen för 
detta vidare så vi kan ordna detta vid lämpligt tillfälle framöver.  
 

7. Nästa möte 
Nästa möte kommer hållas tisdag den 6 april kl 19.00, och vi siktar på att 
kunna hålla det i klubbstugan, annars via Zoom.  
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 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                                              
                                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


