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Nr 10 Protokoll fört vid styrelsemöte för Trelleborgs Brukshundklubb 

  

Tid: Onsdag 26 januari 2023 kl. 18.30 

Plats: Simremarken 

Kallade:  

Birthe Wallin, ordf. 

Claes Rörstam, v. ordf 

Annette Lundfall, kassör                 

Helen Forsberg, sekr 

Marie Bergström, ledamot                           

Olle Nilsson, ledamot 

Lisa Lindqvist, ledamot                    

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,  

Kassören redogör för klubbens räkenskaper och utgifter. Se bilagor nr 1 Preliminär Balansrapport 

2022-01-01—2022-12-31, Bilaga 2.  Resultatrapport 2022-01-01----2022-12-31. Bilaga 3. Budget 2022 

och utfall 2022 Bilaga 4. Budget 2023 och utfall 2022. 

 

§6. Inköp av duk till projektor. Beslutsärende. 

Projektorduk 3 meter till en kostnad av 4.900:- 

Styrelsen beslutade att godkänna förlaget av inköp. 

 

§7. Frågor inför årsmötet söndag 26 februari 2023 kl. 16.00 

Genomgång av bilagor: 

Verksamhetsberättelsen, Verksamhetsplaneringen och Budget 2023. 

Vid dagens möte är inte prel. Bokslut/ Resultatrapport och förvaltningsberättelsen klara. 

 

§8. Inkomna skrivelser 

- Info SBK januari 2023; Höjd milersättning 25:- / mil 

- Info från SKK:s Disciplinnämnd  
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- Inbjudan från Skånedistriktet om Specialsök 

- Inbjudan Temakväll årsmöte Trelleborgskommun. 

-        Styrelsen har tagit dela av skrivelserna. 

 

§9. Rapporter  

- Web-ansvarig.  Nya hemsidan har ännu inte ersatt den gamla. Båda uppdateras. 

- Funktionärsfest fredag 17 februari, inbjudan har gått ut till funktionärerna. 

- Tävling – agility. Blåbärstävling är på gång. 
 - Utbildning, kurser  
Arbetet fortskrider. Information om kursstart finns både på hemsida och fb. 

- Utställning år 2023 

Arbetet pågår, 2 domare är inbokade. 

- Agility – Claes rapporterar: 

2 tävlingar och 4 klubbtävlingar planeras till 2023. 

- Stuga och plan  
*Bodrenovering pågår.  
*Ombyggnad/anpassning av toalett i syfte att öka tillgängligheten för funktionshindrade är en 
prioriterad fråga. En offert är lämnad. Birthe undersöker om/var det finns medel att söka. 
*Behov av restaurering av gräsmattan efter pingborrelarvernas framfart. Medel (finns som inte är 
giftig) mot ohyran behöver införskaffas och vattnas i gräset innan nytt gräs sås på de kala fläckarna.  
Enkel avskärmning, rep behöver sättas upp så att inte det nysådda gräset beträds. 
 

§10. Övriga frågor 

Verksamhetsberättelsen samt protokoll 9 läggs på kansliet för underskrift. 

 

§ 12. Nästa möte 

Nästa möte är årsmötet 26 februari kl. 16.00 

 

§12. Mötet avslutas 

Ordförande tackade styrelsen för visat engagemang och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Birthe Wallin                                                               Marie Bergström 

ordförande                                                                   justerare 

 

 

 

Helen Forsberg 

sekreterare 

 

 

 

Bilaga 1 Preliminär Balansrapport 2022-01-01—2022-12-31,  

Bilaga 2.  Resultatrapport 2022-01-01----2022-12-31. 

Bilaga 3. Budget 2022 och utfall 2022  

Bilaga 4. Budget 2023 och utfall 2022. 

 

 


