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Protokoll fört vid styrelsemöte hos Skanör Falsterbo Brukshundklubb  
den 3 maj 2022.  
 
Närvarande:  
Marc Tullgren, ordförande 
Göran Tillberg, kassör 
Ingrid Jensen, sekreterare  
Ellinor Wernquist, ledamot 
Agneta Nilsson, ledamot 
Håkan Sjöstedt, suppleant 
Johanna Sjögren, suppleant 
 
Ej närvarande: 
Peter Persson, ledamot 
Aleksandra Grelak, vice ordförande 
 
 

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. 
Genomgång av uppdragslista. 
- Göran haft ett positivt möte med ny tävlingskommittén 
- P gr a svagt intresse för att hjälpa till med Öppet Hus skjuts detta till 

augusti/september 
- Ingrid haft kontakt med IK Finish. Finns i år av olika anledningar ingen möjlighet 

att göra något samarrangemang. Frågan lyfts igen nästa år. 
- Göran har pratat med Peter ang köket. Se vidare under övriga frågor. 

 
5. Ekonomisk rapport 

Kassören redovisade balans- och resultaträkning för perioden t o m april 2022.  
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6. Rapport styrelse/kommittéer 

- MH-gruppen har flera som vill utbilda sig till figuranter. Beslutades att de som vill 
får gå utbildningen under förutsättning att vi kör den lokalt. 

- HUK kommer att planera föreläsningar i olika ämnen under hösten då det är lättare 
att få deltagare 
  

7. Övriga frågor 
- Kostnad för utbildning av två tävlingsledare och två tävlingssekreterare beviljades 
- Ansökan om tävlingar för 2023 är inlagda. För att arrangera ett MH behövs ingen 

ansökan. Datum för vårens MH kommer att beslutas i nov/dec 
- Då Peter frånsa sig ansvaret för servering vid tävlingar och andra arrangemang, 

som enl arbetsbeskrivningen ingår i cafékommitténs uppdrag, beslutades att 
kommittén skall utökas med i första hand Agneta. Mark kontaktar Peter. 
Johanna pratar med Alexandra om maten under lydnadshelgen 13-15/5   

- Erbjudande om fotografering av medlemmarnas hundar avböjdes. Göran meddelar 
henne. 

- Erbjudande från Capio om att komma och TBE-vaccinera på klubben avböjdes. 
- Per Wernquist ska träffa Veterinära för att få information om vad dom kan 

erbjuda. Wivi som är vår kontaktperson mot Evidensia kommer också att vara med 
på mötet. 

- De senaste årens inställda ”tack-för-allt-arbete-julfesterna” ersätts med en middag 
på restaurang den 12/6. Johanna skickar ut en Save the Date till alla inbjudna. 
Förslag på restaurang är Smokey Barbecue i Höllviken. Ellinor kollar vad dom kan 
erbjuda. 

 
8. Nästa möte 

Nästa möte kommer hållas tisdag den 7 juni 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 
Fråga föreslagen till stug-
kommittén 

220301 Håkan 220405  

Datumförslag Öppet Hus 220301 HUK 220906 Skjuts till efter 
sommaren 

Kontakta Peter om utökad 
cafékommitté 

220503 Mark 220510  

Skicka Save the Date till 
sommarfesten 

220503 Johanna snarast  

Kontakta Smokey Barbeque 220503 Ellinore snarast  
     
 


