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Protokoll fört vid styrelsemöte hos Skanör Falsterbo 
Brukshundklubb den 7 december 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  
 
 
 

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 november 2021. Vi har en ”all time high” i intäkter detta året tack vare alla 
våra kurser. 

 
5. Rapport styrelse/kommittéer 

Vi har ett par nya instruktörer på gång in i verksamheten och dessa kommer 
gå utbildning så snart som möjligt. 
Vi behöver förbättra belysningen runt klubbhuset och vi kommer att be Ulf 
Svensson att ansvara för detta. 
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6. Övriga frågor 
Belysning i agilityboden kommer upp nu i december.  
Julbordet som skulle hållas den 15 dec ställs in med hänvisning till de nya 
rekommendationerna från FHM. Det kommer anordnas något i påsk istället om 
läget förbättras.  
Det har framkommit önskemål om regnkläder till våra instruktörer. Agneta tar 
fram ett förslag för detta. 
Angående Skånska Landskap (spårmark), information kommer läggas ut på 
hemsidan om hur man ska boka. Det kommer gälla för i första hand 
träningsgrupper i spår. 
Styrelsen har en fortsatt dialog med Falsterbo Horse Show och Vellinge 
Kommun om framtida utvecklingsmöjligheter. 
Studiefrämjandet kunde inte närvara på dagens möte men återkommer på 
följande för att utbilda styrelsen i ”föreningsdemokrati”. 

 
7. Nästa möte 

Nästa möte kommer hållas torsdag den 13 januari 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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