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Nr 6 Protokoll fört vid styrelsemöte för Trelleborgs Brukshundklubb 

  

Tid: onsdag 17 augusti 2022 kl. 18.30 

Plats: Simremarken 

Kallade:  

Birthe Wallin, ordf. 

Claes Rörstam, v. ordf 

Annette Lundfall, kassör                 

Helen Forsberg, sekr 

Marie Bergström                            

Olle Nilsson, stuga/plan 

Lisa Lindkvist, ledamot                    

Lotta Mårtensson, anmält förhinder              

Vakant, suppleant  

 

 

§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. Ekonomisk rapport 

Ordförande redogör för klubbens räkenskaper och utgifter. Se bilagor nr 1 Balansrapport jan-aug 

2022, nr 2 Resultatrapport jan-aug 2022. Bilaga 3 Budgetuppföljning per 16 augusti 2022 

Vi är nu ”avtalskunder” hos TP Victory när det gäller inköp av prisrosetter. 

 

§6. Inkomna skrivelser 

Fråga från distriktet angående arkivering av dokument. 

Styrelsen beslutar att inte arkivera dokument i klubbstugan utan hänvisar till Skånes Arkivförbund. 

- Info SBK juni 2022 

- Info om protokoll från SBK kongress 7-8 maj finns att läsa på SBK hemsida. 

- Inbjudan från kultur o fritidsnämnden. ”Varannan vatten ” 

       Styrelsen har tagit dela av skrivelserna. 
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§7. Rapporter från kommittéerna 

- Web-ansvarig. 

 Ny hemsida är beställd. Annette Lundfall inväntar beställningen. 
Loppis? Styrelsen beslutar att vänta till våren. 
-Kansli - Inget nytt 
- Tävling –  Nosework planeras till november, Rallylydnad är planerad till 29 oktober 
Barometern: Resultaten för innevarande år ska skickas till Lotta Mårtensson.  
Nya regler kommer införas 2023 efter beslut på medlemsmöte under innevarande år. 
Arbetsordning för att arbeta fram ett förslag till nya regler för TBK:s Barometer: 
Lotta M har bearbetat ett grundmaterial till förslag.  
Styrelsen beslutade att tillsätta en arbetsgrupp med en representant för samtliga discipliner; Lotta, 
Kerstin, Claes, Sandra och Marie B, sammankallande 
Arbetsgruppen arbetar fram ett förslag till medlemsmötet under november månad. 
Det nya regelsystemet kommer gälla from år 2023. 
 - Utbildning, kurser – Birthe W rapporterar: 
Kurserna är i gång; 2 valp-, 1 junior- 1 rallylydnads- och 1 noseworkskurs 

Öppen allmänträning fortsätter på onsdagar 18.30-20.00 september ut. 

-Kök: Inköpen fungerar.  

- Utställning år 2023 

Annette Lundfall, ny projektledare. 

- Agility – Claes rapporterar: 

3 nya hinder är beställda. 

Ny instruktör Nadine Lindholm kommer hålla workkurs för nybörjare. Därefter planeras 

fortsättningskurs. 2 tävlingar är inplanerade 

- Stuga och plan – Olle N: 
Inventering av inom- utomhus arbeten är utförd, se bilaga 4. 
Styrelsen beviljar anslag på 1 500:- för ombyggnader. 
Nya gräsklipparen och rutiner vid gräsklippningen fungerar. 
Nytt låssystem med ”taggar” planeras. Annette har fått offert från Isgrens. 23 800:- inkl. moms och 
utbildning. Information om det nya passersystemet tas upp på kommande medlemsmöte 
 

§8. Rapporter 

Från sommarens aktiviteter 

- Öppen träning är och har varit mycket uppskattat och välbesökt under hela sommaren. 

- ”Valpcafé” inte så välbesökt 

 

§ 9.  Medlemsmöte 

Onsdag 14 september kl. 18.30. I klubbstugan. Utskick med inbjudan och agenda skickas ut. 

Funktionärsfest 11 november. Kommitté för festen – frågan tas upp på medlemsmötet. 

 

§ 11. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte onsdag 28 september kl. 18.30 

 

§12. Mötet avslutas 

Ordförande tackade styrelsen för visat engagemang och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Birthe Wallin                                                               Marie Bergström 

ordförande                                                                   justerare 
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Helen Forsberg 

sekreterare 

 

Bilaga 1 Balansrapport 

Bilaga 2 Resultatrapport 

Bilaga 3 Budgetuppföljning 

Bilaga 4 Inventerings lista 

 

 

 


