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Protokoll fört vid styrelsemöte hos Skanör Falsterbo 
Brukshundklubb den 13 januari 2022. Mötet hålls digitalt med 
anledning av pandemin. 
 
Närvarande:  
Marc Tullgren, ordförande 
Jonas Arkestad, vice ordförande 
Göran Tillberg, kassör 
Pia Hallerby, sekreterare  
Robin Gringelstam, ledamot 
Peter Persson, ledamot 
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 december 2021.  
Bokslutet för 2021 är godkänt. Budgetförslag för 2022 är godkänt av styrelsen. 
I förslaget ligger inga nya investeringar, men vi siktar på att utbilda fyra nya 
instruktörer.  
Rambudget för 2023 är samma som för 2022.  
Medlemsavgifterna för 2022 ligger kvar oförändrade.  

 
5. Rapport styrelse/kommittéer 

HUK: Många kurser startar upp nu i januari, bl a:  
Agility 1 startar med två kurser, de som tackar nej till plats kommer ej stå kvar 
på listan utan får göra en ny anmälan.  
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Två valpkurser startar, en unghundskurs, en vardagslydnad, en rally 
nybörjare, en spårkurs dagtid och en spår fortsättning på söndagar. Nosework 
är igång.  
Vi har två nya medhjälpare som siktar på att utbilda sig till instruktörer.  

 
 

6. Övriga frågor 
Hälsoinspektion av cafeterian har genomförts. Vissa småsaker påpekades, tex 
får inte hundar lov att befinna sig i köksdelen.  
Fortsatta samtal förs med Falsterbo Horse Show och Vellinge kommun 
gällande mark och kostnader. 
Gällande nuvarande situation med pandemin så följer vi alltid 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vi bedriver verksamhet utomhus 
och följer gällande regler. 
Pia och Björn tar fram priser till Barometern.  
Studiefrämjandet kommer bjudas in till nästa möte. 
 

 
7. Nästa möte 

Nästa möte kommer hållas tisdag den 1 februari kl 19.00, digitalt även denna 
gång. 
 

8. Mötets avslutande 
Marc tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 

     
__________________  ___________________ 
Pia Hallerby   Marc Tullgren 
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