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Nr 4 Protokoll fört vid styrelsemöte för Trelleborgs Brukshundklubb 

  

Tid: 11 augusti 2021 kl 18.30 

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                  anmält förhinder 

Kjell Bergström, stuga/plan, suppleant    

§1. Mötets öppnande. 

Då ordförande Britta Brink-Nehlin meddelat att, hon tar ”Time out” från styrelsemötet under resten 

av året på grund av sjukdom tog Birthe Wallin ordförandeklubban. 

Birthe 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 

Annette Lundfall redogjorde för klubbens ekonomiska läge, se bilagor. 

Nu har klubbens nya betalningssystem införts; Stripe. 

Styrelsen beslutade att: 

Lägga de ekonomiska bilagorna till handlingarna 

§6. Medlemsregister 

Frågan uppkom hur ett medlemskap avslutas; det avslutas genom att medlem ej längre betalar 

medlemsavgiften. 

§7. Inkomna skrivelser 

- Anvisning om hur Stipe kopplas till klubben. 

Denna fråga är hanterad. Klubben är uppkopplad till Stipe. 
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§8. Rapporter: 

- Kansli – Karin M rapporterar: 

Nya patroner behövs till skrivaren på kansliet inför tävlingssäsongen 

Styrelsen beslutade att: 

Karin M köper in två nya patroner. 

- Web-ansvarig – Karin M rapporterar: 

Intresseanmälan till kurser kommer ”Nollas”. 

Inloggningen kommer flyttas till mer användarvänlig plats. 

Styrelsen beslutade att: 

Bifalla förändringarna på hemsidan. 

- Agility – Birthe W rapporterar: 

Efter Lotta M:s genomgång av agilityns hinderpark konstaterades att alla hinder är mer eller mindre 

slitna och behöver förnyas. 

Styrelsens viljeyttring: 

Eftersom intresset för agility är stort på Trelleborgs Brukshundklubb ligger det i klubbens intresse att, 

utifrån ekonomiska resurser planera för nödvändiga investeringar i hinderparken. Detta för att inte 

tappa medlemmar och kompetens. 

- Tävling – Marie B rapporterar: 

3 sep, Rallylydnadstävling. Klass A och B. 18 deltagare i var klass. 

25 sep, Rallylydnadstävling. 4 klasser. 18 deltagare i varje klass. 

5 sep, Clear Round, Nosework 

12 sep, Appellspårtävling, Karin Weiland, tävlingsledare. Tre anmälda. 

- Utbildning, kurser – Birthe W rapporterar: 

3 Valpkurser, sammanlagt 26 deltagare 

1 Allmänlydnadskurs, 7 deltagare 

2 Nosework-kurser, nybörjare och fortsättning 

1 Rallylydnadskurs för nybörjare, 12 deltagare 

13 sep, Nosework- temadag 

1 Hooperskurs för nybörjare 

- Utställning – Helen F rapporterar: 

18 sept, utställning. Anmälningen är fortfarande öppen. 

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

Det nedblåsta trädet är nersågat. 

Stort behov finns att rensa skräp från planerna, klubbstugan och i förråd 

Ny trall behövs i förrådet 

Ny varmvattensberedare behövs i köket. 

Förbandslådan behöver kompletteras 

Styrelsen beslutade att: 

Be Britta ta in kostnadsförslag på att hyra en container att slänga skräp i. 

Olle och Kjell tar in kostnadsförslag till ny varmvattenberedare. 

Karin köper nytt till förbandslådan. 

§9. Aktiviteter 

Valpcaféet, 5 tillfälle under sommaren, var populärt och välbesökt 

”Hundpromenader i gemenskap” fortsätter varje onsdag med stort intresse.  

§10. Avtal med instruktörer  

Britta har skrivit ett förslag på avtal till instruktörer. 

Styrelsen beslutade att: 
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Helen F lämnar förslaget med ändringar till Britta. 

Därefter är avtalen godkända av styrelsen att användas. 

§ 11. Medlemsmöte 

Styrelsen beslutade att:  

Ett medlemsmöte den 5 oktober. Kallelse till medlemmar kommer skickas 1 månad innan mötet, 

enligt stadgar.  

Dagordning kommer fastställas vid nästa styrelsemöte. 

§ 12 Valberedning 

Då Trelleborgs Brukshundklubb saknar en valberedning  

Beslutade styrelsen att: 

Välja en valberedning på medlemsmötet den 5 oktober. 

§ 13. ”Ordförande har ordet” 

Britta kommer skicka ut ett nytt dokument där hon bland annat skriver om sin ”Time Out”. 

§ 14. Nästa möte 

Den 15 september kl 18.00 i Klubbstugan. 

§ 15.  Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§16. Mötet avslutas 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Birthe Wallin                                                             Marie  Bergström 

v. ordförande                                                            justerare 

 

Helen Forsberg 

sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

              


