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Styrelsemöte Protokoll 2022 – Nr 3 
Datum: 2022-06-02 
Plats: Klubbstugan Gälltofta 

 
 
 

Närvarande: Lars Persson 
Gunilla Ferm 

Ordförande 
Kassör  

 Hanna Hansson Sekreterare 
 Gunilla Svensson Ledamot 

 Paul Fältman Ledamot 
 Sassa Holmberg Suppleant 

 

 

Anmäld frånvaro: Carina Duholm 

Delges: Styrelsen och anslås i klubbstugan samt på hemsidan. 

 

1) Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2) Godkännande av Kallelse 

OK. 

3) Godkännande av dagordning 

OK. Tillagd punkt under underhåll – inköp av gräsklippare. 

4) Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

5) Skrivelser 

a) Inkommna 

• Ny ansvarig i bruks & lydnadsgruppen i Skåne. 

b) Utgående 

• Inget nytt 

6) Rapporter 

a) Ordförande 

Det händer mycket på klubben just nu och det är trevlig stämning. 
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Mycket läger som kommer pågå under sommaren. 

29/6 är styrelsen bjuden att delta på Åhus Brukshundsklubbs 
styrelsemöte kl 18.30. Styrelsen deltar på mötet och har sedan eget 
styrelsemöte efter det. 

b) Kassör 

Genomgång av ekonomisk redovisning. Bilaga återfinns på 
anslagstavla tillsammans med protokoll. 

Kassör har kontaktat bank gällande ansökan om kreditkort och har 
fått svar. Vi ansöker om 2 kort. 

Klubbens medlemmar har 500 kr i rabatt på läger. 

Attest ska ske av respektive kommitté som sedan skickar vidare det 
till kassör.  

c) Utbildning 

Vårens kurser håller på att avslutas. 1 kvar som pågår. Möte v.23 
gällande höstens kurser. Mycket förfrågningar just nu.  

d) Tävling/mark 

Ansökan om tävlingar till 2023. Rapport alla klasser är sökt för 
2023. 

e) Fastighet/underhåll och ställplatser 

- Inköp gräsklippare 

Gräsklipparen har gått sönder och kan vi få den att fungera får 
vi 50 tkr i inbyte. Ny gräsklippare kostar 90-100 tkr. Styrelsen 
godkänner inköp med maximalt 50 tkr i mellanskillnad. 

V.28 och V.29 är många ställplatser uppbokade. Duschvagn 
kommer att sättas upp under de här veckorna. 

f) Kök/fest och omvårdnad 

Jubileumsfest 3/9. Medlemmar gratis, ej medlemmar 100 kr. 
Inbjudan skickas ut till medlemmar, Åhus Brukshundsklubb, 
Tollarps Brukshundsklubb, försvarsmakten och markägare. 

g) Läger 

Spårläger pågår denna vecka.  

11 anmälningar i specialsök. Övriga är fulltecknade. 
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h) IT och PR 

Facebook, Instagram och hemsida uppdateras bra. 

i) IGP 

Fortsatt mycket engagemang och kanske tävling till hösten och 
läger. 

 

7) Övrigt 

- 

8) Nästa möte 

Styrelsemöte 29/6 Åhus Brukshundsklubb.  
 

9) Mötets avslutande 

Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
 

Ordförande Sekreterare 
 
 

 
 

Lars Persson Hanna Hansson 


