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Protokoll fört vid styrelsemöte hos Skanör Falsterbo 
Brukshundklubb den 31maj 2021. Mötet hålls via Zoom. 
 
Närvarande:  
Marc Tullgren, ordförande 
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 
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 protokoll godkändes. 
 

4. Ekonomisk rapport 
Utfallet på våra kurser har redan överstigit föregående års total.  
Vi har en diff i caféet just nu, Peter kollar upp vad det kan bero på. 
Frågan om arvode till instruktörer togs upp igen. Marc tar det vidare till HUK 
igen och sen återkommer vi i frågan på möte längre fram. 

 
5. Rapport styrelse/kommittéer 

Strandbadens vägförening vill hyra stugan för möte och med hänvisning till 
pågående pandemi så väljer vi att säga nej till detta just nu. Framöver kommer 
vi kunna erbjuda dem detta mot en ersättning av 1000:-/gång, där vi hjälper till 
med att låsa/låsa upp samt sälja i caféet. 
Våra appellplaner har lämnats olåsta vid ett flertal tillfällen. Göran lägger in en 
uppmaning på hemsidan. 
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6. Övriga frågor 

Styrelsen har via mailrunda beslutat om inköp av det nya staketet till 
appellplan 4, till en kostnad av 39 000:- 
Marc och Göran har haft lunchmöte med VD:n för Falsterbo Horse Show. Det 
verkar inte som att vi behöver ta ner staketen vid de nya planerna, men 
däremot vid klubbstugan. Marc mailar Jana och kollar om det är aktuellt att 
hyra stugan i år.  
Marc har varit i kontakt med kommunen angående den nya cykelvägen, som 
är tänkt att gå framför klubbstugan, och de svårigheter det kommer innebära 
för våra medlemmar att parkera. 
Kontakt är också tagen med kommunen angående hundlatriner vid de nya 
appellplanerna. Kan ev komma upp en vid grusvägens början. 
MH-banan kommer att byggas upp tis den 8/6 kl 19, och förhoppningsvis 
godkännas då. Om allt går vägen så kommer vi att anordna MH två gånger på 
hösten och två gånger på våren, med start nu i höst. 
Håkan har varit i kontakt med en åkare som har möjlighet att lyfta och flytta på 
agilityboden. Boden är för tung för en vanlig kranbil att lyfta. 
Målningen inne i klubbstugan kommer igång nu i veckan.  
Vid nästa möte ska vi bestämma datum för medlemsmöte under hösten. 
 

7. Nästa möte 
Nästa möte kommer hållas tisdag den 7/9 kl 19.00, och då siktar vi på att ha 
ett fysiskt möte. 
 

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