HÖGANÄS BRUKSHUNDSKLUBB
PROTOKOLL från konstituerande styrelsemöte den 11 februari 2015
Närvarande: Christer Ekendahl, Ulf Andersson, Pia Stenberg, Annika Olofsson, Sandra
Elenbrant, Christer Palmquist, Tommy Johansson
§1

Ordförande öppnade mötet

§2

Föreslagen dagordning godkändes

§3

Val av firmatecknare
Till firmatecknare för Höganäs Brukshundklubb verksamhetsåret 2015, valdes
Ordförande Christer Ekendahl 650702-4039 och
Kassör Ulf Andersson 600307-4090
att oberoende av varandra disponera klubbens medel.

§4

Val av kommittéansvariga på 1 år t o m årsmöte 2016
Köksansvarig
Kurre Anderzohn
Stugfogde
vakant
Yttre Miljö
vakant
Inre Miljö
tillsätts ej
TK
Bella Nimark
HUK
vakant
RUK Mental
Anna-Matilda Palquist
RUK Utställning
Eva Hult
Tjänstehund
vakant
Agility
Sandra Elenbrant
Höganäs Hund
Eva Hult
IPO
Lena Hallkvist
Inre Miljö tillsätts ej eftersom vi har städgrupper som sköter detta.
Huk ansvarig där har vi ingen kandidat och frågan bordlägges till nästa
styrelsemöte.

Yttre Miljö Sandra framförde ett förslag från Lena Hallkvist om att den som åtar
sig yttre miljö under en 6 – månaders period ska belönas med en fri kurs,
frågan bordlades till nästa möte
§5

Val av Distriktsombud
Följande distriktsombud valdes:
Ordförande
Christer Ekendahl
TK
Marianne Nimark
RUK
Eva Hult
Respektive ombud har själva att utse ersättare.

§6

Övriga ärenden
Styrelsen Vi ska göra en formell delegering till valberedningen att de ska ta
fram kandidater till kommittéerna och till årsmötes ordförande. Detta bifalles av
mötet.
Annika Lena Hallkvist har gjort en förfrågan om hon med delegering från
styrelsen kan ta fram underlagen till kurspärmar för kursverksamhet även om
hon nu lämnat sitt uppdrag som HUK ansvarig. Detta bifalles av styrelsen

§7

Nästa styrelsemöte
Styrelsemöte ska hållas första onsdagen i varje månad utom i juli.
Nästa styrelse möte skall vara onsdagen den 11/3 2015 kl 18.00 i samband
med kommittémötet.
Ordförande kallar till Styrelse och Kommittémöten med anhållan om bekräftelse
av deltagande.

§8

Övriga möten
Kommittémöten 2 ggr per år.
Nästa Kommitté möte skall vara onsdagen den 11/3 2015 kl 19.00
Medlemsmöte ska hållas 2 ggr/år och då ska samtliga medlemmar inbjudas per
brev/e-mail 30 dagar före mötet.
Mötesplan: Kommittémöten 11 mars 2015 och 5 augusti 2015. Medlemsmöten
22 april 2015, 19 augusti 2015 och 9 december 2015
Annika skriver mötesplan för 2015 som ska skickas ut till medlemmarna.

§9

Övriga frågor
Christer informerar lite snabbt om mötet med representanter från
fritidsförvaltningen. Mer info om detta på nästa möte.
Christer nämner också att vi måste ta tag i bl.a. möjligheter för utökad
parkering. Vi ska kolla med kommunen om detta.

§10

Ärenden för beslut
Styrelsen beslutar
Att delegera till valberedningen att dels löpande under året, dels inför årsmötet
2016 ta fram förslag till ansvariga för de olika kommittéerna.
Att Lena Hallkvist färdigställer kurspärmar.

§11

Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Ordförande

Sekreterare

----------------------------------------

--------------------------------------------

Christer Ekendahl

Annika Olofsson

