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Protokoll fört vid styrelsemöte hos Skanör Falsterbo 
Brukshundklubb den 9 nov 2021 i klubbstugan på 
Clemensagervägen. 
 
Närvarande:  
Marc Tullgren, 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 oktober 2021. Fortsatt mycket stark ekonomi tack vare högt deltagarantal 
på våra kurser. 

 
5. Rapport styrelse/kommittéer 

HUK: Hur bemöter vi den stora efterfrågan på kurser i agility? Vi har i nuläget 
inte tillräckligt med instruktörer för att kunna beta av kön som har bildats då 
många vill gå kurs. Styrelsen beslutar att bolla tillbaka frågan till HUK som får 
återkomma med konkreta förslag som styrelsen kan ta ställning till.  
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6. Övriga frågor 
Styrelsen kommer att ha ett levande dokument (”att göra-lista”) där det är 
specificerat ”vem gör vad och när”, gällande vad vi bestämmer vid mötena. 
Pernilla tittar på ett sådant dokument till nästa möte. 
 
Det står helt klart att det kommer byggas gång/cykelbana längs 
Clemensagervägen. Diskussion pågår om hur lösningen blir för vår parkering 
osv vid klubbstugan.  
 
Göran har fått kontakt med ”Öppna landskap” där vi kommer kunna boka mark 
för hundträning. Det gäller mark vid ex Arrie, Järavallen, Fulltofta, Snogeholm 
etc. Tanken är att vi ska kunna boka mark för ex träningsgrupp i spår. 
Ansvarig för detta kommer till en början att vara Ulf Svensson. 
 
Marc ska kontakta Studiefrämjandet så att de kan komma på nästa 
styrelsemöte och informera om sin verksamhet. 
 
Årsmötet kommer att hållas tisdagen den 15 februari. Pia återkopplar med 
Björn om priser till årsmötet. 
  
 

7. Nästa möte 
Nästa möte kommer hållas tisdag den 7/12 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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