
 

Medlemsmöte 

Tid: 30 november 2021. Kl. 18.30 

Plats: Trelleborgsbrukshundklubb, klubbstugan 

Antal närvarande medlemmar: 17 

 

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 Åsa Hanning och Eva Quick 

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 

Efter genomgång, lades det till handlingarna 

8. Ekonomisk rapport  

Annette L kassör, redogjorde för det ekonomiska läget.  

Troligtvis ett litet överskott för innevarande år jämfört med fjoråret. 

9. Fiber, Mobilt bredband eller ADSL - Klubben behöver ta ställning 

Fast telefoni kostar 12.000:-/ år.  

Mobilt bredband kostar 600:-/ månaden. 

Medlemsmötet beslutade att:  

Avsluta fast telefoni, Tele 2.  

Ge Annette i uppdrag att undersöka alternativa mobila lösningar. 

10. Valberedningen informerar 

Förslag på val av styrelse inför kommande årsmöte 2022 är utskickat till alla medlemmar.  

Fler förslag ska meddelas styrelsen senast den 15 december.  

Ingen ur valberedningen var närvarande. 

11. Rapport från styrelsen - kommittéernas arbete  

• Utbildning och kurser: Drygt 20  kurser har genomförts under hösten år 2021.  

• Kommunikation - består av 3 personer. Hemsidan är uppdaterad.  

Medlemmarna uppmanas att komma med förslag och skicka in bilder så vi får en levande 

och attraktiv hemsida. 

• Julkul - med Tomtemor Lena Sundlöf 19/12 kl. 13.00 Ingen anmälan eller avgift. 



• Utställning - Inofficiell utställningen planeras till 6 juni 2022 

• Tävling - till 2022 planeras 1 noseworks tävling, lydnadstävling klass 1 

• Nosework - är bildad och består av 5 personer. 

•  Plan o stug -  Fixardag planeras till våren.  

Gräsklipparen är underdimensionerad. 

Inköp av grus till bilväg behövs till våren.  

Medlemsmötet beslutade att: 

Ge Kjell och Olle i uppdrag att undersöka möjlighet att byta in båda befintliga 

gräsklippare. Undersöka kostnaden vad mellanskillnaden blir vid inköp av en bättre 

begagnad gräsklippare med större kapacitet. 

• Agility -  på gång med att bilda en kommitté. 

• Rally – Kurser under våren samt. Planerar två tävlingar vår / höst. 

Alla kommiteér ska lämna in ett budgetförslag inför 2022 senast 15 december 

12. Verksamhetsfrågor- Önskemål och synpunkter 

• Café-verksamhet med ”gofika” 

• Onsdagsträffar/träning med tema. 

13. Nästa möte 

Årsmötet söndag 20 februari 2022 kl. 14.00 i klubbstugan 

14. Övriga frågor 

Årets utmärkelser, Lotta presenterar ett förslag till revidering. Mångfald kommer premieras. 

Hundlatrin behöver tömmas. 

Medlemsmötet beslutade att: 

Kjell och Olle ska tömma latrintunnan 

15. Mötets avslutande 

Ordförande tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

Birthe Wallin                                                                                Helen Forsberg  

Ordförande                                                                                   Sekreterare 

 

Åsa Hanning                             Eva Quick 

Justerare     Justerare    

  

 

 


