
 

Nr 1/2022 Protokoll fört vid styrelsemöte för Trelleborgs Brukshundklubb 

  

Tid: 3 februari 2022 kl 18.00 

Plats: Simremarken 

Kallade:  

Britta Brink-Nehlin, ordf.                            anmält förhinder 

Birthe Wallin, v.ordf. 

Annette Lundfall, kassör 

Helen Forsberg, sekr 

Marie Bergström, tävling  

Olle Nilsson, stuga/plan 

Lotta Mårtensson, suppleant          anmält förhinder          

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. Ekonomisk rapport 

Kassören Annette redogör för Balansräkning 2021-01-01—2021-12-31 bilaga 1, Resultaträkningen 

Bilaga 2 och Budget för 2022. Årets vinst är 9.286:- 

 

§6. Genomgång av bilagor inför årsmötet: 

Preliminärt bokslut/ Resultatrapport 

Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsplanering 

Budget för 2022 

Dokumenten undertecknades av närvarande styrelsemedlemmar 

 

§7. Inkomna skrivelser 

-Från SBK info inför årsmöten 

-Från SBK angående utbildning i nya medlemssystemet;  

Styrelsen beslutat att Annette Lundfall och Helen Forsberg anmäls till utbildningen 

- Från SBK om förlängning av Zoom- konto 

Styrelsen beslutar att avsluta kontot 

- Från SBK meddelande om disciplinnämndens beslut 



Styrelsen har tagit del av informationen. 

 

§8. Rapporter: 

- Web-ansvarig – Annette rapporterar: 

Mobilt bredband; Tele2 internet är anskaffat. Fast telefoni är avslutat. 

Inloggning till kanslidatorn ska var lättillgängligt, samma lösenord om möjligt. Annette kollar upp. 

Formulären till instruktörerna fungerar bra. 

Josefin jobbar med policyn på fb. Marie och Birthe har koll på inläggen. 

Medlemsblad startas med utskick 1 gång i månaden. 

Bakluckeloppis planeras till 3 april kl. 10-13 

- Kansli – Helen rapporterar: 

Kansli-mailen är klubbens kontakt-adress till medlemmarna. 

- Tävling – 

Utmärkelser och vandringspriser är inköpta för att delas ut på årsmötet. 

 - Utbildning, kurser – Birthe W rapporterar: 

Flera av vårens kurser är redan på hemsidan. 

- Utställning – Helen F rapporterar: 

Inget nytt 

-Medlemsregister – Helen rapporterar: 

Under kontroll. 

- Stuga och plan – Olle N: 

Beach flaggorna är hittade. 

 

§9. Årsmöte 27 februari kl. 14.00 

Utskick av handlingarna till medlemmarna senast 1 vecka innan mötet 

 

§ 10.  Övriga frågor 

Inga 

 

§ 14. Nästa möte 

Årsmötet 27 februari kl. 14.00 

 

§16. Mötet avslutas 

Ordförande tackade styrelsen för visat engagemang och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Birthe Wallin                                                               Marie Bergström 

v.ordförande                                                               justerare 

 

 

 

Helen Forsberg 

sekreterare 

 

 

 

 

 


