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HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB
PROTOKOLL från styrelsemöte den 9 december 2014 kl. 19.00
Närvarande
Christer Ekendahl, Ulf Andersson, Annika Olofsson, Sandra Elenbrant, Tommy Johansson,
Pia Stenberg

§ 117 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.
§ 118 Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.
§ 119 Föregående mötesprotokoll
Godkändes och lades till handlingarna samt läggs in på hemsidan.
§ 120 Ekonomisk rapport
Ulf Andesson rapporterade klubbens ekonomiska ställning per 2014-11-30. Se
bilaga.
§ 121 Övriga rapporter
Christer rapporterade om mailkonversationen ang Agility HH 2015
Ulf rapporterade att det blev en del strul med SBK tävling eftersom tävlingarna
numera stängs automatiskt.
§ 122 Inkomna Skrivelser
Kassör Det har inkommit en erbjudan om kassör till klubben.se bilaga.
Rallylydnad Det har inkommit en skrivelse ang regeländringar i rallylydnad. Annika
mailar denna till Susanne och Barbro. se bilaga.
Råådalen Det har inkommit svar från råådalens agilitysektor. Styrelsen bjuder in
Råådalen styrelse för att samtala om framtiden.
§ 123 Staket
Christer har kört bort en del skräp och lagat hålen i gatan. Vi måste transportera bort
de gamla staketrullarna, dom är jättetunga så någon form av transport måste fixas.
Christer frågar kommunen om dom kan hjälpa till.
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§ 124 Utbildningar
a) Ulf Andersson Ska genomgå skrivarutbildning för rallylydnad
b) Tilla Palmquist är anmäld till lärarutbildning, kursen startar i april
§ 125 Årsmöte
a) HUK Anna Hammar kan ej åta sig detta uppdrag. Annika ställde frågan om hur
det egentligen är med återväxten i klubben, vad gäller t.ex. instruktörer och
hjälpare. Pia påpekar att instruktörer/hjälpare måste ha bättre morötter. Vid
instruktörsmötet i januari får Pia och Sandra i uppdrag att ta upp frågan hur
det ska lösas med HUK-ansvarig.
b) Verksamhetsplan Ulf Andersson har skickat ut mallar till alla kommittéerna
och dessa ska vara klara senast 2014-12-31.
c) Verksamhetsberättelse Ulf Andersson har skickat ut mallar till alla
kommittéerna och dessa ska vara klara senast 2014-12-31.
d) Ordförande till årsmötet Ulrik Alm kan ej. Tomas Brandin tillfrågas och som
alternativ Yvonne Sjöstrand.
§ 126 Övriga frågor
Skrivare Annika informerade om att vår skrivare sjunger på sista versen detta
måste kollas upp och eventuellt köpas in en ny.
Kalendern på hemsidan Annika påtalade att det måste bli skärpning i
kalenders och att alla aktiviteter måste skrivas in. Annika skickar mail till alla
kommittéer.
Städning Annika det räcker inte med bara dammsugning och sopning vid
kurstillfällena. Det måste också dammas och våt torkas med jämna
mellanrum. Annika upprättar ett städschema som inkluderar Styrelsen,
Instruktörer, Hjälpare, Funktionärer (vissa)
§ 127 Ärende för beslut
Ulf Andersson ska genomgå en skrivarutbildning i rallylydnad.
Styrelsen ska bjuda in Råådalens styrelse.
§ 128 Handlingsplan Handlingsplanen gicks igenom och uppdaterades.
§ 129 Nästa Möte Nästa möte är styrelsemöte måndagen den 12 januari.
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§ 130 Avslutning
Mötet avslutades.

Ordförande

Sekreterare

…………………………………………… ………………………………………….
Christer Ekendahl

Annika Olofsson

BILAGOR: Ek Rapport per 2014.11.30, Handlingsplan, Regeländring Rallylydnad,
Kassörserbjudande

