
 

Nr 4 Protokoll fört vid styrelsemöte för Trelleborgs Brukshundklubb 

  

Tid: 28 april 2022 kl. 18.00 

Plats: Simremarken 

Kallade:  

Birthe Wallin, ordf. 

Claes Rörstam, v. ordf 

Annette Lundfall, kassör 

Helen Forsberg, sekr 

Marie Bergström, tävling                             anmält förhinder  

Olle Nilsson, stuga/plan 

Lisa Lindkvist, ledamot 

Lotta Mårtensson, suppleant                    

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 Claes Rörstam att jämte ordförande justera protokollet. 

 

§5. Ekonomisk rapport 

Annette L, kassör redogör för klubbens räkenskaper och utgifter. Se bilagor nr 1 Balansrapport, nr 2 

Resultatrapport. 

 

§6. Inkomna skrivelser 

- Inbjudan till Mentalbeskrivarutbildning / Studiefrämjandet , SBK 

- Inbjudan till SOUTH BEACH festival från Kultur & fritid Trelleborg 

- Inbjudan Instruktörsutbildning i Specialsök från Sjöbo brukshundklubb 

- SBK INFO 

Styrelsen har tagit dela av skrivelserna och lämnas utan åtgärd. 

 

§7. Rapporter: 

- Kommunikation: 

Loppisen 24 mars är genomförd.  
Kurser läggs ut på hemsidan och fb.  
Önskemål är projektor- avvaktar med detta. 
- Kansli – Helen rapporterar: 
Inget nytt. 



 
- Tävling –  
Lydnadstävlingen 12 juni, 3 anmälda än så länge.  
Under rådande omständigheter beslutade styrelsen att ställa in tävlingen.  
Birthe kontaktar Marie och SBK. 
 - Utbildning, kurser – Birthe W rapporterar: 
Kurserna rullar på. 

Ian Dilton har påbörjat instruktörutbildningen  

Linnea Löfman kommer starta en valpkurs, med Birthe som mentor 

- Utställning – Helen F rapporterar: 

56 anmälda. Fler anmälningar behövs och kommer trilla in allt eftersom. 

- Agility – Claes rapporterar: 

Claes kommer samordna alla agility-aktiviteter; som  kurser, träningsgrupper, tävlingar. 

Klubbtävlingen ställdes in på grund av för få anmälningar. Klass 1 tävling planeras till hösten. 

A-hindret är nu lagat 

Agilitykommittén kommer lägga ett förslag till styrelsen om inköp av nya tävlingshinder. 

-Medlemsregister – Helen rapporterar: 

Under kontroll. Nya medlemmar får, efter SBK:s byte av medlemssystem vänta länge på sin 

registrering. Vi hoppas på att det är initiala inkörningshinder, som kommer rättas till. 

- Stuga och plan – Olle N: 
Löpande underhåll.  
Tömning av Hundlatrinerna - Claes kollar upp taxan på kommunen för avhämtning. 
-kök – Helen rapporterar 

Kompletteras efter behov. 

§8. Rapporter 

Klubben har tilldelats bidrag från kommunen på 98.000:-  till inköp av åkgräsklippare och förnyelse av 

agilitypark.  

Styrelsen gav agility-kommittén i uppdrag att lämna förslag på inköp av nya hinder. 

Birthe rapporterar om mötet med arrendatorerna, Marianne Påhlsson, Bengt-Åke Mathsson.  

Frågor som diskuterades: 

-Arrendesumman 

-Längden på avtalet. 

-Översvämning på planerna. 

-”Hyresbidrag” finns inte för föreningar. 

-Nytt möte planeras under hösten 2022. 

Helen Forsberg lämnar styrelsemötet - 

§9. Medlemsmöte datum 

Planeras till 19 maj kl. 19.00 i klubbstugan. Dagordning skickas ut till medlemmarna. 

§ 10.  Övriga frågor 

Policydokument:  

”Ersättning instruktörutbildning (m.m)” 

”Återbetalning kursavgift” 

Styrelsen återremitterar dokumenten och ger förslag på ändringar. 

Birthe återkommer vid nästa möte med ändringarna.  

§ 11. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte 15 juni kl. 18.30 

§12. Mötet avslutas 

Ordförande tackade styrelsen för visat engagemang och förklarade mötet avslutat. 

 

 



 

Birthe Wallin                                                               Claes Rörstam 

ordförande                                                                   justerare 

 

 

 

 

Helen Forsberg 

sekreterare 

 

Bilaga 1 Balansrapport 

Bilaga 2 Resultatrapport 

 


