
 

Medlemsmöte 

Tid: 5 oktober 2021. Kl. 18.30 

Plats: Trelleborgsbrukshundklubb, klubbstugan 

Antal närvarande medlemmar: 25 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Birthe Wallin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

2. Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes  

3. Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Birthe Wallin 

4. Val av mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Helen Forsberg 

5. Val av två justerare, tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll 

Valdes Sandra Jönsson och Emma Ponton 

6. Prövning om mötet blivit behörigen utlyst 

Kallelse sändes via mail en månad innan. Kallelsen har även annonserats på Facebook samt 

på hemsidan. Dagordningen har skickats ut till medlemmarna 1 vecka innan mötet. 

Mötet beslutade att mötet har blivit behörigt utlyst 

7. Föregående protokoll 

Inget aktuellt finns. 

8. Ekonomisk rapport  

Ingen aktuell rapport finns då kassören ännu inte har tillgång till räkenskaperna. Fasta 

utgifter beräknas till drygt 100 000 kr per år. 

9. Rapport från styrelsen 

• Utbildning och kurser: Mycket kurser på gång, alla är fulltecknade.  

• Tävling: Apellspår, två rallylydnadstävlingar och nosework har genomförts. Ännu en 

nosework-tävling kommer arrangeras under hösten. 

• Röjning och fix av plan o stuga: Carola Grauers och Louise Nordborg tar ansvar för detta 

och kallar till fixardag. 

• Organisationsförändring: Medlemsmötets viljeyttring är att återinföra kommittéerna:  

Agility-, Rally-, Tävling, -Utställning-, Utbildning-, Stuga o Plan,- Köks- och 

Kommunikationskommitté.  

Styrelsens avsikt är att följa medlemsmötets vilja och fatta beslut om 

organisationsförändringen vid nästa styrelsemöte den 27 oktober. 

10. Verksamhetsfrågor 

• SBK:s Hundmarsch - möjlighet för TBK:s medlemmar att vara med och genomföra under 

våren. 

• Strategi och målarbetet - kommer återupptas efter den långa pausen under 

coronaepidemin. 



• Önskemål och synpunkter - föreläsning av Carola Grauers, hundmassör. 

 

11. Val av valberedning 

Valdes Britt-Marie Frid och Louise Nordborg 

12. Nästa möte 

30 november kl. 18.30 

13. Övriga frågor 

• Hur kan SBK;s webb tjänster användas ? 

• Julmarknad/ tomteparad med klappvänliga hundar. Johanna Nord tar kontakt med 

kommunen. 

• Önskemål om att protokoll aviseras på facebook samtidigt som de läggs ut på hemsidan 

14. Mötets avslutande 

Ordförande tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Birthe Wallin                                                                                Helen Forsberg  

Ordförande                                                                                   Sekreterare 

 

Sandra Jönsson    Emma Ponton 

Justerare     Justerare    

  

 


