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Nr 8 Protokoll fört vid styrelsemöte för Trelleborgs Brukshundklubb 

  

Tid: onsdag 2 november 2022 kl. 18.30 

Plats: Simremarken 

Kallade:  

Birthe Wallin, ordf. 

Claes Rörstam, v. ordf 

Annette Lundfall, kassör                 

Helen Forsberg, sekr 

Marie Bergström                            

Olle Nilsson, stuga/plan 

Lisa Lindkvist, ledamot                    

Lotta Mårtensson, 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 Verifikationslista  nr 2 

Balansrapport nr 3 Resultatrapport 2022-01-0----2022-11-01 

 

§6. Inkomna skrivelser 

- Info SBK oktober 2022 

- Info från Trelleborgs Kommun angående beviljat föreningsbidrag till förbättring av 

anläggningen 

- Instruktörsutbildning valp/allmänlydnad i Göinge – Ingen kommer anmälas från TBK 

- Inbjudan till funktionärsträff Specialsök – Linnea  

       Styrelsen har tagit dela av skrivelserna. 
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§7. Rapporter från kommittéerna 

- Web-ansvarig. 

 Den nya hemsidan presenteras. Styrelsemedlemmar med foto och kort presentation ska skickas till 
Annette. Kommitteerna - rubrik presenteras med sammankallandes mail-adresser. 
- Tävling –  Agility och Rallylydnads tävlingarna är genomförda. 
 - Utbildning, kurser – Birthe W rapporterar: 
Årets sista kurs är i gång.  Under året har mer än 20 kurser hållits.  

-Kök: Inköpen fungerar.  

- Utställning år 2023 

Annette L informerar att nu finns en utställningskommitté . 

- Agility – Claes rapporterar: 

Inga planerade aktiviteter under innevarande år. 

- Stuga och plan – Claes och Olle : 
Claes presenterade förslag till ombyggnad av toaletterna och ombyggnad av entrén i syfte att öka 
tillgängligheten för funktionshindrade. 
 

§8. Rapporter 

Funktionärsfest planeras till 20 eller 27 januari 2023. Inbjudan kommer att skickas ut. 

Julfest/Julaktivitet för alla medlemmar planeras till den 10 december av Birthe och Lena S. 

 

§ 9.  Frågor till Medlemsmötet? 

Onsdag 16 november i Klubbstugan. Valberedningens förslag skickas ut den 15 nov. 

 

§10. Övriga frågor 

Revidering av ordningsregler och välkommet brev till nya medlemmar har förnyats och ändrats. 

 

§ 11. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte onsdag 1 december 18.30 

 

§12. Mötet avslutas 

Ordförande tackade styrelsen för visat engagemang och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Birthe Wallin                                                               Marie Bergström 

ordförande                                                                   justerare 

 

 

 

 

Helen Forsberg 

sekreterare 

 

 

Bilagor: 

Bilaga 1 Verifikationslista  till nov. 2022 

Bilaga 2 Balansrapport till nov. 2022 

Bilaga 3 Resultat rapport till nov 2022 

 


