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Protokoll fört vid styrelsemöte hos Skanör Falsterbo 
Brukshundklubb den 7 sep 2021 i klubbstugan på 
Clemensagervägen. 
 
Närvarande:  
Marc Tullgren, ordförande 
Jonas Arkestad, vice ordförande 
Göran Tillberg, kassör 
Pia Hallerby, sekreterare  
Robin Gringelstam, ledamot 
Agneta Nilsson, ledamot 
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 
Kassören redovisade balansräkning och resultaträkning för perioden till och 
med augusti 2021. Fortsatt mycket stark ekonomi tack vare högt deltagarantal 
på våra kurser.  
Styrelsen bekräftade följande beslut som tagits via mail: 

• Hoopersutbildning för Johanna Sjögren och Ellinor Wernquist på totalt 
5000 kr. 

• Avtal fortifikationsverket för utnyttjande av LV4 fältet. För 2021 uppgår 
detta till ett belopp av 8920 kr. För åren därefter 4000 kr per år. 

• Inköp av Hoopersmaterial för max 10 000 kr. 
 

5. Rapport styrelse/kommittéer 
Stugkommitté: Det kommer bytas bänkskivor i köket för att uppfylla kraven för 
att få tillaga mat där.  
Räcke bör installeras i trappan upp till vinden. 
Agilityboden flyttas med stor kranbil den 8 sep.  
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HUK: Vi har haft en lydnadshelg med Anders Kjernholm, där våra instruktörer 
fick deltaga utan kostnad. Det verkar ha varit uppskattat och gett ny inspiration 
inför hösten, och Pia tar kontakt med Anders för att boka en ny helg under 
hösten. Kostnaden för klubben för detta landade på ca 6000 kr.  
 
 

6. Övriga frågor 
Vi kommer att lämna Centrumföreningen i Skanör/Falsterbo. 
Diskussion pågår med Falsterbo Horse Show om de höga staketens placering 
runt klubbstugan. 
Det har kommit in förslag på vad vinnarna av Tävlingsbarometern ska få för 
pris vid årets slut. Pia tar kontakt med Björn Carlaby för att ta fram ett förslag.  
Vi kommer att hålla ett klubbmöte ons den 20 okt kl 19.00. Göran kollar med 
Nilla om vi kan få hit föreläsningen om hundens nos (som tyvärr blev inställd 
pga pandemin) den kvällen, och vi hör också med Evidensia om de vill 
närvara. 
Vi kommer lägga in foton på våra instruktörer på hemsidan, samt presentation 
av våra nya instruktörer på både hemsida och Facebook. 
Vi har haft en träningstävling i lydnad den 5 sep, med 5 deltagare. Det var 
mycket uppskattat och vi planerar in ytterligare en i god tid före vår 
Gåsalydnad.  
Pia undersöker möjligheten att sätta upp en rejäl markis på klubbstugan mot 
appellplan 1, som skydd mot regn och sol.  
 

7. Nästa möte 
Nästa möte kommer hållas tisdag den 5 okt kl 19.00 
 

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