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Protokoll fört vid styrelsemöte hos Skanör Falsterbo 
Brukshundklubb den 5 okt 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 
Peter Persson, ledamot 
Håkan Sjöstedt, suppleant  
Pernilla Biström, 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 september 2021. Fortsatt mycket stark ekonomi tack vare högt 
deltagarantal på våra kurser. Vi har hittills i år investerat i bl a nya stängsel till 
appellplan 4, målat klubbstugan invändigt, köpt in ny spis till köket samt 
material till den nya sporten Hoopers. 

 
5. Rapport styrelse/kommittéer 

HUK:  instruktörsmöte den 30 sep. Hoopers är nu igång med kurs. 
Stuga/Mark: Stängsel är nu uppsatt på plan 4 närmast skogen. 
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6. Övriga frågor 

Viveca Edblad informerade om vårt avtal med Evidensia, som är gäller sedan i 
somras. Det är inte aktuellt för klubben att samarbeta med annan 
veterinärpartner så länge vi har det avtalet.  
 Marc har varit i kontakt med berörda angående gång- och cykelbanan som är 
på gång längs med Clemensagervägen, och har fortsatt dialog om detta 
eftersom det påverkar vår parkering vid stugan. 
 Fortfarande inget nytt om hundlatriner vid våra planer. 
 Göran har varit i kontakt med markägaren till våra planer 2, 3 och 4 för att 
prata framtid.  
Erika Wrengel kommer att ta hand om klubbens instagramkonto.  
Agendan inför kommande medlemsmöte diskuterades; det blir kaffe & bulle, 
korvgrillning, information om vad som har hänt i klubben det senaste året samt 
att våra nya Hoopersinstruktörer kommer visa upp sporten.  
 

7. Nästa möte 
Nästa möte kommer hållas tisdag den 9/11 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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