
 

Nr 5 Protokoll fört vid styrelsemöte för Trelleborgs Brukshundklubb 

  

Tid: 15 september2021 kl 18.00 

Plats: Simremarken 

Kallade:  

Britta Brink-Nehlin, ordf.                           anmält förhinder 

Birthe Wallin, v.ordf. 

Annette Lundfall, kassör 

Helen Forsberg, sekr 

Karin Mårtensson web 

Marie Bergström, tävling 

Olle Nilsson, stuga/plan 

Lotta Mårtensson, suppleant                   

Kjell Bergström, stuga/plan, 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. Protokoll och dess tillgänglighet 

Protokollen kommer from förra protokollet finnas tillgängliga på klubbens hemsida.  

 

§6. Organisation  

Medlemsmötet kommer ta upp frågan om klubbens organisation den 5 oktober. 

 

§7. Ekonomisk rapport 

Annette Lundfall redogjorde för klubbens ekonomiska läge.  

Bokföringsprogrammet överförs till klubbens kassör from den 1 oktober. 

§8. Firmatecknare 

Styrelsen beslutar att lägga till Birthe Wallin som firmatecknare. 

§9. Inkomna skrivelser 

- Från Högalids äldreboende. 

Skrivelsen är besvarad. 

-Från SBK angående Hundmarsch 

Frågan ställs på medlemsmötet om det finns intresse att medverka 

-Information från Länsstyrelsen angående minskning av smittspridning. 

Styrelsen har tagit del av informationen. 



 

§10. Rapporter: 

- Web-ansvarig – Karin M rapporterar: 

Inloggnings-rutan är flyttad. ”SBK-tävling” kommer laddas ner på laptop. 

Styrelsen beslutade att: 

Bifalla nedladdning till laptop.  

- Kansli – Karin M rapporterar: 

Nya patroner är inköpta och installerade. 

- Tävling – Marie B rapporterar: 

Klubben har hitintills haft tre tävlingar. 

Rallylydnadstävling, 24-25 starter i varje klass. 

Clear Round, Nosework.  

Appellspårtävling, 5 deltagare. 

Tävlingar som planeras för år 2022: 

Påsk-rally 17 april, Hallowen-rally 29 oktober, Lågsök 7 november 

- Agility – Lotta M rapporterar: 

Klubbens agilityns hinderpark behöver förnyas och fungerar endast för Blåbärsklassen vid tävling.  

För att möjliggöra inköp av nya hinder föreslog Lotta M att arrangera Blåbärs-tävlingar i syfte att 

använda överskottet från tävling till inköp av nya hinder.  

Styrelsens viljeyttring: 

Styrelsen biföll Lotta M:s förslag att ställa frågan till agility-kommitteen om det finns intresse att 

arrangera Blåbärs-tävling i syfte att få ekonomi till nya hinder. 

- Utbildning, kurser – Birthe W rapporterar: 

- För att förhindra störningar, när det pågår flera kurser samtidigt, finns behov att dela av planen. 

Förslag har inkommit att köpa ett fårstaket. 

-Kerstin R har ansökt om att få delta i 3 utbildningar: Hoopers introduktion till modul 1A-B, Hoopers 

introduktionsutbildning samt Rallylydnadsinstruktör (Tollarps Brukshundklubb ) 

-Ian D. höll en mycket uppskattad ringträning för 10 deltagare. 

Styrelsen beslutade att: 

-Bifalla Kerstin R:s ansökan med kursavgifter och körersättning. 

-Bifalla inköp at 50 m fårstaket till kostnad ca 800:- .  

-Ge Lotta M i uppdrag att köpa fårstaket.  

- Utställning – Helen F rapporterar: 

18 september, 135 anmälda hundar.  

-Medlemsregister 

Personer som anmäler sig som medlem, men inte betalar årsavgiften kommer inte skrivas in som 

medlemmar. 

Styrelsen beslutade att: 

Personer som inte betalar sin medlemsavgift inom 1 veckar efter ansökan stryks. 

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

Armatur i gången utanför köket är trasig. 

Styrelsen beslutade att: 

Ge Karin M i uppdrag att ta in kostnadsförslag angående armaturen och ev. arbete i anslutning till 

byte av dessa.  

Ge Olle i uppdrag att tömma hundlatrinen innan utställningen. 

 

§11. Medlemsmötet tisdag 5 oktober kl. 18.30 

Fastställd dagordning med följande tillägg kommer skickas ut till medlemmar:  



- Information om förändring i styrelsen 

- Val av valberedning 

- Föreningens organisation 

 

§12. Aktiviteter. 

Hundens Vecka denna vecka 

 

§ 13.  Övriga frågor 

Marie B påtalar att rökning är förbjuden inom anläggningen. 

Styrelsen beslutade att: 

Ge stug-och plankommittéen i uppdrag att sätta upp ny skylt vid park.plats om rökförbud inom hela 

anläggningen samt flytta rökholken till park.platsen.   

 

§ 14. Nästa möte 

Den 27 oktober 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 

 

 

 

 

 

Birthe Wallin                                                             Marie  Bergström 

v. ordförande                                                            justerare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


