Skanör-Falsterbo Brukshundklubb
Protokoll fört vid styrelsemöte hos Skanör Falsterbo Brukshundklubb den 1
februari 2022.
Närvarande via Teams:
Marc Tullgren, ordförande
Jonas Arkestad, vice ordförande
Göran Tillberg, kassör
Robin Gringelstam, ledamot
Peter Persson, ledamot
Pernilla Biström, suppleant
Frånvarande:
Pia Hallerby, sekreterare

1. Mötets öppnande
Marc hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av kallelse
Kallelsen godkändes.
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
5. Ekonomisk rapport
Kassören redovisade balansräkning och resultaträkning för perioden till och
med januari 2021.
Klubben har för närvarande 523 medlemmar, vilket är rekord!
6. Rapport styrelse/kommittéer
HUK: Kurserna har kommit i gång och förslag på workshops har kommit in
från några instruktörer och kommer att genomföras under våren.
Kassören informerar om att vid revisorernas granskning fick klubben en
anmärkning i revisionsrapporten gällande att styrelsens samtliga protokoll för
2021, inte finns utskrivna och påskrivna. Protokollen ska skrivas ut och
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signeras. Styrelsens är eniga om att nya rutiner gäller från och med dagens
datum och att protokollen ska skrivas ut, skrivas under och förvaras i kansliet.
7. Övriga frågor
Ordförande informerade om ett inbokat möte med Vellinge kommun och FHS
samt att mötet är inbokat på FHS initiativ. Klubbens kassör deltar på mötet
tillsammans med ordförande.
Styrelsen har inget att erinra mot att Valberedningens slutliga förslag till
styrelseledamöter ändras så till vida att Robin Gringelstam valt att avsäga sig
sitt styrelseuppdrag ersätts av Ellinor Wernquist.
Ledamot Robin, som även är ansvarig för agility, ber klubben att ta bort
klubbens fyra Agility-instruktörer (Robin, Marina, Ing-Marie och Susanne) från
hemsidan samt från klubbens lista över verksamma instruktörer. IT-ansvarig
och representant från HUK, verkställer samt informerar berörda inom klubben.
8. Nästa möte
Årsmötet hålls tisdagen den 15 februari kl. 19.00.
Årets första styrelsemöte hålls tisdagen den 1 mars kl. 19.00.
9. Mötets avslutande
Marc tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

__________________
Pernilla Biström

___________________
Marc Tullgren

__________________________________________________________________________________________
Adress
Box 71
239 21 Skanör
Clemensagervägen, Falsterbo
Bankgiro 5595-6916

Telefon
040-475557
Organisationsnummer
847000-6266

Webbadress
www.sfbk.nu
e-post
sfbk@sfbk.nu

