
 

Medlemsmöte 

Tid: 19 maj 2022. Kl. 18.30 

Plats: Trelleborgsbrukshundklubb, klubbstugan 

Antal närvarande medlemmar: 15 

 

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 Lisa Lindqvist 

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

Valdes Linnea Löfman och Jöran-Patrik Andersson 

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 drygt 1 vecka innan mötet. 

Mötet beslutade att mötet har blivit behörigt utlyst 

7. Föregående protokoll 

Efter genomgång, lades det till handlingarna 

8. Ekonomisk rapport  

Annette L kassör, redogjorde för det ekonomiska läget.  

Likviditeten är god. Fakturor väntas ex.  el, vissa kostnader för tävlingar. 

9. Information angående 

- Arrendet.  

Våra markägare har, efter möte med Lisa, Annette, Lisa och Birthe gjort en överenskommelse 

med TBK att nuvarande arrendekostnader ska ligga kvar även år 2023. Nytt möte med 

markägarna planeras under hösten 2022. 

- Gräsklippare och Agilityhinder. 

Kommer köpas in under våren efter sökt och beviljat bidrag på 98 000 kr 

- Barometern 

Lotta presenterade ett förslag på reviderade regler för barometern. Syftet är att fler 

medlemmar ska premieras för sina insatser, se hemsidan. 

- Städning av planen 

Pinnar behöver hjälp upp i containern 

10. Verksamhetsfrågor 

- Kurserna löper på och är efterfrågade.  

- Lydnadstävlingarna är inställda på grund av extra ordinära anledningar. 

- Styrelsens viljeyttring för tävlingar är att respektive kommitté, för de olika 



hundsportgrenarna arrangerar tävlingar inom sin gren.  

Det är svårt för TBK, som klubb att arrangera tävlingar i lydnad då egna aktiva medlemmar för 

närvarande inte finns. 

I nuläget, efter flera års paus, pågår en lydnadskurs i startklass, som förhoppningsvis kan 

fungera som en del av startskottet att bygga ett intresse för ”lydnaden” i klubben och därmed 

bildandet av en ”lydnadskommitté. Hör gärna av dig om intresse finns för detta. 

- ”Öppen träning” startar den 1 juni kl. 18.30-20.00 och varje onsdag därefter.  

11. Övriga frågor 

Agneta, förslag: En regelbunden nyhetsrapportering på hemsidan. 

Britt-Marie, förslag: Att förändra anmälningsförfarandet så att den som anmält sig, men inte 

erhållit plats på önskad kurs, automatiskt erhåller plats på påföljande kurs. 

Förslagen noteras. 

12. Nästa möte 

Inget datum bestämdes 

13. Mötets avslutande 

Ordförande tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

Birthe Wallin                                                                                Lisa Lindqvist  

Ordförande                                                                                   mötessekreterare 

 

Linnea Löfman                                                                            Jöran-Patrik Andersson 

justerare                                                                                      justerare 

 

       

  

 

 


