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HÖGANÄS BRUKSHUNDSKLUBB
MEDLEMSMÖTE Klubbmöte 10 december 2014
§1

Mötets öppnande
Ordf öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.

§2

Leif Borgenlöv informerar om SM i bruks 2015
Leif Borgenlöv berättade om hur det ser ut för närvarande i planeringen
inför SM 2015. Mycket av planeringen kräver samverkan med Malmö
stad. Leif visade också en del översiktsbilder över tävlingsområdet.
Hemsidan för SM 2015 är klar och igång. Leif passade också på att
informera om att en ny handledning till SBK-Tävling är på gång.

§3

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.

§4

Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Besvarades med ja.

§5

Genomgång av föregående mötesprotokoll
Protokoll från 2014-08-20 lästes upp.
Eirin gjorde mötet uppmärksam på att hon vid föregående möte ej gjort
ett påpekande utan hon ställde en fråga.

§6

Val av två justerare och tillika rösträknare
Till justeringsmän och rösträknare valdes Pia Stenberg & Bella Nimark

§7

Skrivelser
Det har ej inkommit några skrivelser.

§8

Rapporter
HUK /Lena Hallkvist rapporterade att Höstkurserna är avslutade.
Vinterkurserna är påbörjade och vårkurserna är under planering.
TK Tävling /Bella Nimark rapporterade att spårtävlingen hade utfallit
mycket bra med väldigt nöjda deltagare. Till Lydnadstävlingen som ska
göras den 13 december är det 61 st anmälda. Budgeten är inte så bra för
TK.
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Styrelsen/Christer Ekendahl rapporterade att staketet är klart, även
duschen är klar. Det gamla staketet som ligger i stora rullar måste vi
transportera bort, eftersom dom är jättetunga så frågar Christer om
någon har tillgång till bil med kran eller nått annat alternativ. De små
bubblor som finns på grindarna är förzinkningen under färgen dessa är
dokumenterade av leverantören och vi har fått garanti på det.
§9

Kassarapport /Ulf Andersson rapporterade den ekonomiska
ställningen i klubben per 2014-11-30. (se bilaga)
Ulf vill ha in alla verksamhetsplaner och budgetar senast 31 december
2014.

§9

Ärende för beslut
Det fanns inga ärenden för beslut.

§11

Övriga frågor
Det fanns inga övriga frågor.

§12

Prisutdelning /Bella Nimark delade ut följande priser.
1. Christina Ekman-Ljungström Rallylydnad avancerad RLDA.
2. Tomas Brandin Elitklass spår.
3. Lena Persson Lydnadsklass 1.

§13

Mötets avslutande
Christer Ekendahl förklarade därefter mötet avslutat. Efter mötet
serverades mat och dryck från köket.

Ordf

Sekreterare

…………………………………………………
Christer Ekendahl

…………………………………………………….
Annika Olofsson

Justeras
………………………………………………….
Pia Stenberg

…………………………………………………………
Bella Nimark
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