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Nr 5 Protokoll fört vid styrelsemöte för Trelleborgs Brukshundklubb 

  

Tid: onsdag 15 juni 2022 kl. 18.30 

Plats: Simremarken 

Kallade:  

Birthe Wallin, ordf. 

Claes Rörstam, v. ordf 

Annette Lundfall, kassör                anmält förhinder 

Helen Forsberg, sekr 

Marie Bergström                            

Olle Nilsson, stuga/plan 

Lisa Lindkvist, ledamot                   anmält förhinder 

Lotta Mårtensson, suppleant        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, nr 2 

Resultatrapport. Preliminärt resultat för utställningen 2022, bilaga3 

 

§6. Inkomna skrivelser 

- Info från bruks & lydnadsgruppen Skåne: ny ansvarig 

- Inbjudan från kultur o fritidsnämnden 

       Styrelsen har tagit dela av skrivelserna. 

 

§7. Rapporter från kommittéerna 

- Web-ansvarig. 

SBK föreslår en ny hemsida. 
Styrelsen beslutar att anta erbjudandet om att förnya hemsidan. 
Annette Lundfall åtar sig uppdraget att genomföra förändringen till den nya hemsidan 
- Tävling –  
Inställda: Lydnadstävlingen 12 juni, ställdes in på grund av sjukdom. 
Marie B avsäger sig ansvaret för bruks-och lydnadstävlingar med omedelbar verkan. 
2 agility klubbtävlingar har ställts in pga få anmälningar. 



 

2 
 

Genomförda: Nosework i södra Åby är genomförd. Många deltagare. 
Rallylydnadstävling genomförd. 
Planerade: Midsommarnosen. 
Kvällstävlingar i agility till hösten. Claes informerade om svårigheterna med att få fler anmälningar till 
tävlingar. Därför kommer han kontakta Elin A, instruktör för att få kontakt med de nybörjare i Agility 
som går kurs för henne. 
 - Utbildning, kurser – Birthe W rapporterar: 
Valpkurser: 

Linnea kommer hålla valpkurs. 

Ian Dilton kommer hålla valpkurs. Ian genomför slutprovet till instruktör Valp/allmänlydnad i augusti. 

Birthe kommer hålla valp och juniorkurs. 

Instruktörs möte planeras efter midsommar. 

Fler kurser, även i andra hundsportgrenar, kommer läggas ut för anmälan 

-Kök: Inköpen fungerar. Fortsatt rensning samt avfrostning av frys planeras. 

- Utställning – Helen F rapporterar: 

Årets utställning är genomförd med 166 deltagare. Överskott se bilaga 3. Helen avsäger sig 

arrangemang av nästa års utställning. 

- Agility – Claes rapporterar: 

Agilitykommittén har gett förslag till styrelsen om inköp av nya tävlingshinder; A, bom på hjul samt 

slalombågar. 

Styrelsen beslutar att tillstyrka investeringen av föreslagna hinder, till priset av 43.000:- 

Claes undersöker möjligheten för tillbyggnad av tak för agilityhindren, samt tar prisuppgift. 

-Medlemsregister  

Medlemsantalet ökar. 

- Stuga och plan – Olle N: 
Inventering av inom- utomhus arbeten. Måndag 27 juni kl.18.00 träffas Claes, Marie, Olle och Helen 
för inventering. 
Ny gräsklippare och rutiner vid gräsklippning, ansvarig för gräsklippningen är Jöran Patrik Andersson 
”JP”.  JP kommer göra ett schema för gräsklippning. Flera av klubbens medlemmar har glädjande nog 
visat intresse för att klippa. JP utbildar alla som kommer klippa. 
Röjning av planerna, ansvarig är Carola Grauers 
Förslag från Claes: Att inte använda de stora tunnorna till hundlatrin. Det är tungt, en onödig 
hantering, som dessutom kostar.  
De mindre hundlatrinerna kan tömmas i vanliga soptunnan. Den töms var 14;e dag. 
Styrelsen beslutade att genomföra enligt förslag. 
Klubbstugan är uthyrs 23/7 samt 22/10 kl. 12.00-12.00 
 

§8. Policydokument 

Birthe har skrivit förslag på två policydokument som varit ute på remiss till styrelseledamöterna: 

”Policy för ersättning vid utbildning och resor ” bilaga 4  

”Policy för betalning/återbetalning av kursavgift ” bilaga 5. 

Styrelsen beslutar att anta dokumenten. 

 

§ 9.  Övriga frågor 

Inga. 

 

§ 11. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte onsdag 17 augusti kl. 18.30 
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§12. Mötet avslutas 

Ordförande tackade styrelsen för visat engagemang och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Birthe Wallin                                                               Marie Bergström 

ordförande                                                                   justerare 

 

 

 

 

Helen Forsberg 

sekreterare 

 

Bilaga 1 Balansrapport 

Bilaga 2 Resultatrapport 

Bilaga 3 Resultatrapport; utställning 

Bilaga 4 Policy ersättning vid utbildning och resor 

Bilaga 5 Policy för betalning/återbetalning av kursavgift 

 


