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Medlemsmöte 

Tid: 23 mars 2022. Kl. 18.30 

Plats: Trelleborgsbrukshundklubb, klubbstugan 

Antal närvarande medlemmar: 19 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Birthe Wallin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

2. Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes  

3. Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Birthe Wallin 

4. Val av mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Helen Forsberg 

5. Val av två justerare, tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll 

Valdes Anneli Mårtensson och Kerstin Rörstam. 

6. Prövning om mötet blivit behörigen utlyst 

Kallelse sändes via mail en månad innan. Kallelsen har även annonserats på Facebook samt 

på hemsidan. Dagordningen har skickats ut till medlemmarna 1 vecka innan mötet. 

Mötet beslutade att mötet har blivit behörigt utlyst 

7. Föregående protokoll 

Efter genomgång, lades det till handlingarna 

8. Ekonomisk rapport  

Annette L kassör, redogjorde för det ekonomiska läget. Just idag finns 104.000:- på kontot, 

dock förväntas arrendefaktura och andra fasta kostnader. 

9. Rapport från styrelsen - kommittéernas arbete  

• Tävlingar- som planeras under året: 

• Lydnadstävligng 12/6, Apelltävling 11/9 

• Agility planeras 3 klubbtävlingar och en dubbel klass 1 i höst 

• Rally  planerar tävling 11/4 samt Hallowen rally 29/10 

• Nosework  planerar en klass 1 tävling i S. Åby 21/5. Doftprov till hösten. 

• Plan o stug -  löpande underhåll 

Fler instruktörer sökes till speciellt i valp och unghundskurser. 

10. Verksamhetsfrågor 

• Fixardag planeras till 9/4 som etapp 1: röjning av pinnar. Container beställes. Etapp 2: 

röjning av metallskrot. 

• Loppis planeras till 24/4 kl. 10.00-13.00 plats kostar 80:- och ska anmälas till kassören. 

• Information om arrende. Marken är sank och kan varken användas till byggnation eller 

odling. Birthe har sänt brev till arrendatorerna för möte. 
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• Gräsklippare, gräsklippning och beslut. 

Olika förslag diskuteras. Mötet beslutar enhälligt med handuppräckning att sälja samtliga 

maskiner,1 traktor och 1 gräsklippare och anta offerten från Maskin Agro. Fabriksny är 

kostnaden för gräsklipparen 61.900:- med försäljning och bidrag från kommun får 

klubben betala 14.000:-. Kassören i samarbete med plan-o stuga tar kontakt med Agro 

för inköp. 

11. Övriga frågor 

Inköp av prisrosetter; Lisa Lindkvist tar kontakt med TP Victory i Fuglie för att undersöka vilka 

krav som ställs för att bli rosettkund.   

Gräsklippning önskvärt att detta utförs under vardagar 

Barometern. Tydlig information vad som krävs och hur resultat ska lämnas bör finnas på 

klubbens hemsida. Lotta kontaktas om detta. 

12. Mötets avslutande 

Ordförande tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

Birthe Wallin                                                                                Helen Forsberg  

Ordförande                                                                                   Sekreterare 

 

Anneli Mårtensson                            Kerstin Rörstam 

Justerare     Justerare    

  

 

 

 


