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Nr 3 Protokoll fört vid styrelsemöte för Trelleborgs Brukshundklubb 

  

Tid: 14 mars 2022 kl 18.00 

Plats: Simremarken 

Kallade:  

Birthe Wallin, ordf. 

Claes Rörstam, v. ordf 

Annette Lundfall, kassör 

Helen Forsberg, sekr 

Marie Bergström, tävling  

Olle Nilsson, stuga/plan 

Lisa Lindkvist, ledamot 

Lotta Mårtensson, suppleant          anmält förhinder          

Kjell Bergström, stuga/plan, suppleant          anmält förhinder  

 

§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 Lisa Lindkvist att jämte ordförande justera protokollet. 

 

§5. Ekonomisk rapport 

Styrelsen har beslutat att införa ett nytt bokföringssystem, VISMA, som nu är i bruk. Detta till en 

kostnad av 1.461:-/år. Kassören Annette redogör för Balansrapport 2022-01-01—2022-03-11 bilaga 

1, Resultaträkningen Bilaga 2 för samma period. En del av markarrendet är betalt 7.500:-. Två 

försäkringar avseende hus och maskiner är sammanslagna till en.  

”1 miljon ideer ” bidrag är ansökt om 53.000:-  till bl.a agilityhinder och åkgräsklippare. 

 

§6. Inkomna skrivelser 

Inga 

 

§7. Rapporter: 

- Web-ansvarig – Annette rapporterar: 

Kalendern är uppdaterad och aktualiseras efter hand. Länk-SBK – tävling är ännu inte upplagd. 

Kanslidatorn alternativ bärbar laptop ska återställas då lösenord inte finns. 

Loppis  planeras till 24 mars kl.10.00-13.00. Josephine R är projektledare. 
- Kansli – Helen rapporterar: 
Kansli-rummet är stökigt och behöver rensas. 
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- Tävling – Marie rapporterar 
Årets tävlingar är ansökta. Statuterna behövs ses över. 
 - Utbildning, kurser – Birthe W rapporterar: 
Fler instruktörer behövs. 

Promenaderna ska registreras som kulturarrangemang på studiefrämjandet. 

- Utställning – Helen F rapporterar: 

Inget nytt 

- Agility – Birthe rapporterar 

Uppstarts möte på onsdag.  

Claes omtalar att agilitybanan ska stå kvar för att kunna filmas för 100:- som skänks till Ukraina. 

-Medlemsregister – Helen rapporterar: 

Under kontroll. 

- Stuga och plan – Olle N: 
Agility A-hinder håller på att lagas.  Samtliga gamla tält ska kontrolleras, de kompletta ska säljas på 
loppis. Fixar dag planeras till 9 april under ledning av Carola G. vi tar upp på medlemsmötet. Birthe 
beställer container. Förändrade rutiner angående gräsklippningen. Fler medlemmar ska utbildas i att 
sköta gräsklipparen för att minska nuvarande sårbarhet med endast en person som kan och vet. 

 
-kök – Helen rapporterar 

Är nu städat och rensat.  

 

§8. Medlemsmöte angående arrende och gräsklippning 

Medlemsmötet onsdag 23 mars kl. 18.30 

Styrelsen ger Birthe, Annette, Lisa och Claes i uppdrag att förhandla med arrendatorerna om 

arrendet. Claes kollar detaljplanen för tomten. 

Birthe kontaktar arrendatorerna. 

 

§ 10.  Övriga frågor 

 Vi ska se över klubbens policy. 

 

§ 14. Nästa möte 

Medlemsmötet onsdag 23 mars kl.18.30 

Nästa styrelsemöte 28 april kl. 18.00 

 

§16. Mötet avslutas 

Ordförande tackade styrelsen för visat engagemang och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Birthe Wallin                                                               Lisa Lindkvist 

ordförande                                                                   justerare 

 

 

 

 

Helen Forsberg 

sekreterare 

 


