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HÖGANÄS BRUKSHUNDSKLUBB 

MEDLEMSMÖTE  Klubbmöte 20 augusti 2014, ca 25 medlemmar närvarande inkl. styrelsen. 

 Ordf. Christer Ekendahl inledde mötet med en tyst minut för Roland Sjöstrand. 

 Thomas Hallkvist höll ett föredrag om K9 Nose Work 

Detta är sporten för alla hundar och hundägare som tycker om att arbeta tillsammans 

på ett enkelt men roligt sätt! I K9 Nose Work får hunden använda ett av sina främsta 

sinnen, sitt luktsinne. Sporten går ut på att hunden ska söka efter specifika dofter i 

olika miljöer. Genom att doften placeras på olika höjder och i miljöer med varierande 

svårighetsgrad, Får hunden både mental och fysisk stimulans. Sporten kräver varken 

avancerad eller kostsam utrustning utan är istället är en aktivitet som alla hundar och 

hundägare kan ägna sig åt. Det enda som behövs är ett intresse för nosarbete! 

Tävlingsformen Det finns tre olika tävlingsklasser i K9 Nose Work (NW1, NW2 och 

NW3) och varje klass innehåller fyra olika moment: inomhussök; utomhussök; 

fordonssök; och behållarsök.  

Svårighetsgraden ökar för varje klass och i  

NW1 söker hunden enbart efter en doft och det finns en doftgömma i samtliga 

moment. 

I NW2 söker hunden efter två dofter och antalet doftgömmor varierar mellan en och 

två.  

I NW3 kan upp till tre dofter och olika kombinationer av dessa (samt tomma sök) 

förkomma.  

Man kan i princip lära sin hund att leta efter vilka dofter som helst men på tävling 

används björk, anis och kryddnejlika. 

Thomas gjorde även en demonstration på hur det kan gå till. Labradoren Snow visade 

hur ett nos sök går till. 

Mötet tackade Thomas för det utomordentliga föredraget och Thomas fick genast 

förfrågan om han kan tänka sig att vara instruktör på en K9 Nose Work kurs. 

 

§1 Mötets öppnande                                                                                                                      

Ordf. öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna. 
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§2 Fastställande av dagordning 

Susanne Palm vill ha ett tillägg § 10b utdelning av diplom. Viket godkändes av mötet, 

och dagordningen fastställdes därefter. 

§3 Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst  

Besvarades med ja. 

§4 Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Överskrifterna i Protokoll fr 2014-04-23 lästes upp.  

§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare  

 Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Yvonne Sjöstrand och Mikael Wiltander. 

 §6 Skrivelser 

 Det har inkommit 1 st. skrivelse från Mikael Wiltander beträffande                                

  ”Läger verksamhet” (se bilaga) 

Efter långa och ingående diskussioner blev det utrett i vilka sammanhang man 

ska använda sig av blanketten ”Snabb budget”. Erin Brandin upplyste mötet om 

att tanken är att läger ska beskrivas i verksamhetsplanen för nästkommande år 

och på så vis blir den budgeterad och godkänd på årsmötet. Diskussionen som 

uppstod angående vad som gäller vid betalning för hyra på klubben, kunde ej 

fastställas under mötets gång. Beslutades att styrelsen ska titta över policyn för 

uthyrning och klargöra mer exakt vad som gäller. Styrelsen ska även titta över 

policyn för lägerverksamhet. Medlemar och kommittéer uppmanades också av 

styrelsen att tänka över sina arrangemang, är det ett läger eller träningsaktivitet 

man vill utföra? Kommittéerna ombads också att beakta sin ekonomi vid 

anordning av tex läger. 

  

§7 Rapporter 

 

HUK /Lena Hallkvist rapporterade att det är kursstart 2014-08-23 

TK Tävling/Bella Nimark rapporterade om den förestående dubblerade spårtävlingen 

som går av stapeln 2014-10-18. Bella påpekade också att uppletande rutan måste fixas 

snarast. 

HH/Eva Hult rapporterade att hon ännu ej fått några domare till HH 2015. Fler behövs 

för att hjälpa till under HH 2015. Eva rapporterade också att SSPK kommer att ha 

tävlingar hos oss 2014-09-14. 

 

 

§8 Kassarapport /Ulf Andersson hade anmält frånvaro och Christer läste upp senaste 

resultatet. 
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§9 Ärende för beslut 

Mötet beslutade att styrelsen ska titta igenom policy för uthyrning och policy för läger, 

och utarbeta mer exakta policy. 

  

§10a Övriga frågor 

Sandra Elenbrant Informerade det kommer folk imorgon för att titta på staketet som 

ska bytas ut. Thomas Brandin har önskemål om att staketet ska placeras ca 5 cm 

ovanför marken, för att det lättare ska gå att klippa gräset. 

 Thomas Brandin påpekade att inkomna skrivelser till medlemsmöte och styrelsens 

utlåtande ska ligga på hemsidan i samband med kallelse och dagordning för 

medlemsmöte. 

 Lena/Eva/Sandra diskuterade vägskylten som tidigare funnits vid korsningen (ICA) 

Sandra tar kontakt med Helena Holm på kommunen. 

 Yvonne Sjöstrand ställde frågan om någon tänkt åka till regelrevideringsmötet i 

Tollarp. Yvonne är inte så intresserad av att åka dit ensam. Det var ingen närvarande 

på mötet som tänker åka dit. 

 Lena Hallkvist har fått en del klagomål på att facebook stör hemsidan om man tittar 

via mobiltelefon. Lennart Bernhardsson informerade om att arbete pågår för att lösa 

problemet. 

 Annika Olofsson ställde frågan till Lena om hur det går med invigningen 2014-08-30. 

Lena planerar att Rallylydnad och Agility ska utföras på stora planen och IPO på lilla 

planen. Uppletande ska utföras mellan planerna och grillning i tältet. Invigningen 

kommer att pågå mellan kl 10.00 och kl 14.00 så vi får dela upp aktiviteterna i olika 

pass utefter hur publiken droppar in. Annika föreslår att vi ska leda in politiker och 

publik via stigen från sporthallen och genom skogen till lilla planen, vi får på så sätt ett 

naturligt stråk genom klubben som kommer att passera alla aktiviteter. Mikael 

Wiltander har åtagit sig att röja en del sly längs den planerade stigen. Vi ska även sätta 

skyltar och snitslar längs stigen. Det är mycket viktigt att så många som möjligt visar 

upp aktiviteter på klubben. 

§10b Diplomutdelning Susanne Palm delade ut följande diplom.                                              

Till Anna Wyndhamn och Signe Godkänd Rallylydnad nybörjare RLDN.                                    

Till Gun Zimmer Godkänd Rallylydnad mästarklass RLDM. 

 Christer delade ut förtjänsttecken till Barbro Wilson. 

 

§11 Mötets avslutande 

Christer Ekendahl förklarade mötet avslutat.  
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 Ordf   Sekreterare 

 ………………………………………………… ……………………………………………………. 

 Christer Ekendahl  Annika Olofsson 

 

 Justeras 

 …………………………………………………. ………………………………………………………… 

 Yvonne Sjöstrand  Mikael Wiltander 

 

  


