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Nr 7 Protokoll fört vid styrelsemöte för Trelleborgs Brukshundklubb 

  

Tid: 27 oktober 2021 kl 18.00 

Plats: Simremarken 

Kallade:  

Britta Brink-Nehlin, ordf.                           anmält förhinder 

Birthe Wallin, v.ordf. 

Annette Lundfall, kassör 

Helen Forsberg, sekr 

Marie Bergström, tävling 

Olle Nilsson, stuga/plan 

Lotta Mårtensson, suppleant                   

Kjell Bergström, stuga/plan, suppleant    

Innan mötets öppnande presenterade valberedningen; presenterade Britt-Marie Frid, 

sammankallande och Louise Nordborg arbetet i valberedningen. 

§1. Mötets öppnande. 

Ordförande Birthe Wallin hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2. Fastställande av dagordning 

Under denna punkt fastställdes dagordningen.      

§3. Föregående mötesprotokoll 

Lästes igenom och lades till handlingarna.  

§4. Val av justerare 

Valdes Marie Bergström att jämte ordförande justera protokollet. 

§5. Organisation  

Ny organisation med återinföring av kommittéer som förslagsvis indelas i: 

Utbildningskommitté 

Lydnad/Bruks- 

Agility- 

Rally- 

Nosework- 

Utställnings- 

Kommunikations- 

Köks- 

Plan och stug- 

 

§7. Ekonomisk rapport 

- Annette Lundfall redogjorde för klubbens ekonomiska läge. Se Balansräkning bilaga 1 och 

Resultatrapport bilaga 2. 

-  Projektredovisning ej möjlig ännu. 

- Höga telefonkostnader (internetuppkoppling) 



2 
 

Styrelsen beslutar att: avvakta med följande inköp 

- Ny armatur i hallen. Lamporna med nya lysrör lyser 

- Nr-skyltar till Hoopers. Halvmånar finns på agilitysidan som kan användas 

- Tunnor till Hoopers (regelverket är ännu inte klart) 

-  Ge Annette i uppdrag att undersöka möjlighet till fiber/ADSL/ mobilt bredband 

§7. Inkomna skrivelser 

- Från SBK meddelande om disciplinnämndens beslut 

Styrelsen har tagit del av informationen. 

-Från SBK nya anvisningar för prov, tävling, träning och uppvisning. 

 Styrelsen har tagit del av informationen. 

-SBK info oktober 2021 

 

§8. Rapporter: 

- Web-ansvarig – Annette rapporterar: 

Hemsidan är nu uppdaterad och mobilanpassad. 

- Kansli – Helen rapporterar: 

Kansli-mailen är klubbens kontakt-adress till medlemmarna. 

- Tävling – Marie B rapporterar: 

Ännu en tävling att genomföra denna höst ”Lådnosen”. 

 - Utbildning, kurser – Birthe W rapporterar: 

13 kurser har genomförts under. 

- Utställning – Helen F rapporterar: 

Ny utställning planeras till 6 juni 2022 

-Medlemsregister 

- Stuga och plan – Olle N och Kjell B rapporterar: 

Paus i byggnation av förvaring till hoopershinder. 

 

§9. Medlemsmötet tisdag 30 november kl. 18.30 

Fastställd dagordning kommer skickas ut till medlemmar 

Valberedningen kallas till att informera medlemmarna om arbetsordning och förslag till val av 

styrelserevisorer, valberedning vid årsmötet 2022  

 

§ 10.  Övriga frågor 

Inga 

§ 14. Nästa möte 

Onsdag 8 december kl. 18.00 i Klubbstugan. 

§16. Mötet avslutas 

Ordförande tackade styrelsen för visat engagemang och förklarade mötet avslutat. 

 

Birthe Wallin                                                               Marie Bergström 

v.ordförande                                                               justerare 

 

Helen Forsberg 

sekreterare 

 

Bilaga 1 Balansräkning 2021-01-01—2021-12-3 

Bilaga 2 Resultaträkning 2021-01-01—2021-12-31 

 

 


