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Protokoll medlemsmöte Skanör Falsterbo brukshundklubb 
 

Datum: 2021-10-20 klockan 19.00 – 21.00 

Plats: Skanör Falsterbo brukshundklubbs klubbstuga 

 

§1. Mötets öppnande 
Ordförande Marc Tullgren hälsade alla välkomna till mötet och uttryckte sin uppskattning över att så 
många kommit. 

§2. Fastställande av röstlängd 
Totalt deltog 27 medlemmar på mötet. 

§3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera dagens protokoll 
Jonas Arkestad valdes till sekreterare för mötet, Ulf Svensson och Göran Tillberg valdes att 
tillsammans med ordförande justera mötet.  

§4. Medlemsmötets utlysande 
Mötet ansåg att utlysandet av mötet var enligt stadgarna 

§5. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes efter att punkt 7 rent praktiskt lades som sista aktivitet då den var 
utomhus fastslogs dagordningen. 

§6. Ekonomisk rapport 
Föreningens kassör Göran Tillberg redogjorde för föreningens ekonomi och lite bakgrund till denna. 
Görans slutsats var att ekonomin såg bra ut med totala intäkter till dags dato om ca 600 kSEK, ett 
resultat före avskrivningar om ca 157 kSEK. (Avskrivningarna är budgeterade till 74 kSEK för helåret 
2021). Kassan var vid mötestillfället ca 650 kSEK.  

Under året har ett antal ”investeringar” gjorts i utrustning men också i ommålning och renovering av 
klubbstugan.  

I dagsläget har föreningen 503 medlemmar och det har så här långt genomförts 79 kurser där Göran 
framhöll alla instruktörers fantastiska insatser. 



  

 §7. Hoopers vad är det? 
Johanna Sjögren och Elinor Wernqvist förevisade Hoopers och vad det är för något. Det gjordes på 
ett föredömligt vis till mötesdeltagarnas stora uppskattning. 

§8. Verksamhetsinformation 
Marc kompletterade Görans beskrivning av verksamheten (under ekonomipunkten) där han ånyo 
framhöll instruktörernas insats och det stora intresset för kurser.  

Marc redogjorde också för de utmaningar som finns att hitta mark för spårarbete båda vad avser 
träning och tävling och uppmanade deltagarna på mötet att inkomma med förslag på 
marker/markägare som kan tillfrågas. 

Marc redogjorde också för diskussioner som förs med arrangörerna för Falsterbo horse show för att 
hitta ett så bra samarbete som möjligt med ett optimalt nyttjande av området runt 
brukshundklubbens klubbstuga. 

Marc berättade att det kommer att anläggas en cykelväg längs vägen utanför klubbstugan men där 
inga betongklumpar, som tidigare nämnts, kommer förhindra att parkering görs vid klubbstugan. 
Diskussioner förs om förstärkt belysning i anslutning till cykelvägen för att minska risken för olyckor. 

§9. Övriga frågor 
Håkan Sjöstedt tog på sig att titta över lampor till Agility boden och Ulf Svensson och styrelsen lovade 
att utreda behovet av LED belysning på fler än ett av de nya träningsområdena. 

§10. Mötets avslutande  
Ordförande tackade för det stora intresset och de trevliga diskussioner som förts under mötet och 
avslutade detsamma. 

 

Vid protokollet 

 

Jonas Arkestad 

Justerare: 
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