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Protokoll fört vid styrelsemöte hos Skanör Falsterbo 
Brukshundklubb den 3 maj 2021. Mötet hålls via Zoom. 
 
Närvarande:  
Jonas Arkestad, vice ordförande 
Göran Tillberg, kassör 
Pia Hallerby, sekreterare  
Robin Gringelstam, ledamot 
Agneta Nilsson, ledamot 
Peter Persson, ledamot 
Pernilla Biström, suppleant 
Håkan Sjöstedt, suppleant  
 
 

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

1. Godkännande av kallelsen 
Kallelsen godkändes. 
 

2. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes. 
 

3. Godkännande av föregående mötesprotokoll 
Ok, förutom att ändra närvaron till att Peter ej var närvarande vid mötet.  
 

4. Ekonomisk rapport 
Fortsatt mycket stark ekonomi. Klubben har idag 502 medlemmar. Vi har 
hittills i år hållit 47 kurser, och tre av kurserna har redan passerat årsbudget. 

 
5. Rapport styrelse/kommittéer 

HUK önskar att de instruktörer/medhjälpare som har varit aktiva under våren 
ska få välja ett klädesplagg ur TP Victorys sortiment. Styrelsen beslutar att 
godkänna detta och Pernilla återkopplar till HUK. 
MH-figuranterna är godkända och arbete pågår med att färdigställa banan för 
att sedan få den godkänd. När banan är godkänd ska vi köra ett test med 
några lånehundar för att se att logistiken fungerar samt att figuranterna får 
öva. Planen är att köra MH i höst.  
Vi har fått respons från tre stycken som är intresserade av att utbilda sig till 
instruktör. Zita har hand om dessa och tar det vidare.  
Håkan har kontakt med en person som kan hjälpa till att flytta agilityboden.  
 



 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                                              
                                                                                                                                      

 
Det nya staketet är på ingång, men tveksamt om det kan sättas upp med ca 
en månad kvar till Falsterbo Horse Show.  
Det behöver röjas upp långt gräs runt våra planer.  
Vi kommer att göra en to-do-list på vad vi behöver hjälp med runt klubben, och 
sätta upp i klubbstugan. Pernilla ansvarar för detta. 
 
 

6. Övriga frågor 
Agneta kollar med Malmö BK om tillgången till mark på Revingehed. 
Agilitytränarna saknar ett nytt agilitydäck och styrelsen beslutar att vi köper in 
ett sådant. Robin ordnar med det.  
Det nya staketet till plan 4 kommer i slutet av maj. 
Inget nytt från kommunen om latrintunnor till våra nyaste appellplaner. 
Det finns intresse för att starta upp Hoopers efter den prova-på-dag vi hade på 
klubben.  
Diskussion om ersättning till instruktörer. Robin kollar med Malmö BK hur de 
gör, och styrelsen beslutar att vi tittar mer på detta vid nästa möte. 
Vi kommer att ändra formuleringen på hemsidan gällande privatlektioner. 
 

7. Nästa möte 
Nästa möte kommer hållas måndag den 31 maj kl 19, via Zoom. 
 

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