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Protokoll fört vid styrelsemöte hos Skanör Falsterbo Brukshundklubb  
den 5 april 2022.  
 
Närvarande:  
Marc Tullgren, ordförande 
Aleksandra Grelak, vice ordförande 
Göran Tillberg, kassör 
Ingrid Jensen, sekreterare  
Ellinor Wernquist, ledamot 
Agneta Nilsson, ledamot 
Håkan Sjöstedt, suppleant 
Johanna Sjögren, suppleant 
 
Ej närvarande: 
Peter Persson, ledamot 
 
 

1. Mötets öppnande 
Marc hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

2. Godkännande av kallelsen 
Kallelsen godkändes. 
 

3. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes. 
 

4. Godkännande av föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 
 

5. Ekonomisk rapport 
Kassören redovisade balans- och resultaträkning för perioden t o m mars 2022.  

 
6. Rapport styrelse/kommittéer 

- MH-gruppen rapporterade om gruppens organisation, kommande arrangemang och 
planer på kort och lång sikt. 

- HUK rapporterade om instruktörsmöte dom haft. 
Många av instruktörerna var positiva till familjedagen men svårt att få frivilliga att 
ställa upp och hjälpa till. Gruppen tar ny diskussion och återkommer med förslag 
på dag vid nästa styrelsemöte. 

- Göran rapporterade att markägaren för plan 2-4 vill höja hyran med 500:- till 
10.500:-. Styrelsen godkände detta. 
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7. Övriga frågor 

- Lydnadstävlingen i maj ställs in pga att det saknas tävlingsledare 
- Ny tävlingskommitté är bildad bestående av Mats Tångberg, Ulf Svensson, Jane 

Cedergren och Thomas Wickell. Göran kallar till ett första möte med kommittén 
- Hjälp behövs vid utställning i Malmö 16-17/4. Lägga ut på hemsida och 

Facebook. De som hjälper till får ta del av ersättningen som klubben får. 
- Önskemål om att placera bänkar vid plan 2-4 avslogs.  
- MH-gruppen behöver investera i diverse material för max 1000:- samt utbilda 2-3 

nya figuranter och testledare. Styrelsen beviljade pengar för detta. 
- Ingrid kontaktar IK Finish gällande löparfesten och ev motionslopp med hund. 
- Styrelsen godkände kostnaden på ca 32´ avseende utbildning av 5 instruktörer i 

allmänlydnad. 
- Anders Kjernholm kommer och håller lydnadskurs 13-15/5. 
- Wiveka åker på DistriktsHUKs-möte 26/4 
- Diskuterades om klubben ska införa någon form av belöningssystem för dem som 

jobbar åt klubben.  
- Frågan om vad som gäller i köket vid tävlingar och andra arrangemang togs upp. 

Göran pratar med Peter. 
 

8. Nästa möte 
Nästa möte kommer hållas tisdag den 3 maj kl 19.00 i klubbhuset. 
 

9. Mötets avslutande 
Marc tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
__________________  ___________________ 
Ingrid Jensen   Marc Tullgren 
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Uppdragslista 
 
Uppdrag Beslutat Ansvarig Vara klart Notering 
Möte med ny 
tävlingskommitté 

220405 Göran   

Fråga föreslagen till stug-
kommittén 

220301 Håkan 220405  

Datumförslag Öppet Hus 220301 HUK 220503  
Kontakt med IK Finish 220405 Ingrid 220503  
Prata med Peter om köket 220405 Göran 220503  
 


