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Protokoll fört vid styrelsemöte hos Skanör Falsterbo 
Brukshundklubb den 6 april 2021. Mötet hålls via Zoom. 
 
Närvarande:  
Marc Tullgren, ordförande 
Jonas Arkestad, vice ordförande 
Göran Tillberg, kassör 
Pia Hallerby, sekreterare  
Robin Gringelstam, ledamot 
Pernilla Biström, suppleant 
Håkan Sjöstedt, suppleant  
 
 
 

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 
Fortsatt mycket god ekonomi som till stor del beror på det höga antalet 
kursdeltagare på det högre antalet kurser som hålls just nu. 
 

 
5. Rapport styrelse/kommittéer 

De utbildningsansvariga på klubben bör ha en dialog med blivande instruktörer 
inför utbildningsstart, om hur det ser ut framöver med deras möjlighet att hålla 
kurser, dvs när/hur ofta etc. Marc tar fram en skrivelse till ansvariga i HUK 
med förslag på hur vi ska jobba framåt med bl a rekrytering av nya 
instruktörer. 
 

6. Övriga frågor 
Förslag har kommit upp på att vi borde ha en kommunal tunna för 
hundbajspåsar vid våra appellplaner. Marc ringer kommunen och drar i detta. 
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Gällande målning av klubbstugan invändigt så har vi fått en offert på 27 600 kr 
exkl moms, av samma firma som målade huset utvändigt. Styrelsen beslutar 
att anta detta förslag. Peter kommer återkomma med vad som behöver 
åtgärdas i köket.  
Det finns önskemål från flera håll om tillgång till mer spårmark som vi kan ha 
till kurser och gärna en träningsgrupp i spår. Göran undersöker möjligheten att 
få tillgång till mark på Revingehed. 
 

7. Nästa möte 
Nästa möte kommer hållas måndag den 3 maj kl 19, via Zoom. 
 

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