Styrelse möte 4/12 2013
Närvarande: Christer Ekendahl, Ulf Andersson, Roland Sjöstrand, Sandra Elenbrant
1. Mötet öppnades av ordförande Christer Ekendahl
2. Dagordningen upplästes och godkändes.
3. Föregående protokoll upplästes och godkändes.
4. Ekonomisk rapport ses inte här. Kontakta styrelsen vid intresse.
5. 24/11 var det IPO tävling med 15 st startande var väldigt lyckat. Den 14/12 har vi en
lydnadstävling med ca 49 st tävlande.
6. Lena Hallkvist har inkommit med två st skrivelser som kommer tas upp på medlemsmötet
den 11/12.
7. Gick igenom de sista policyerna som Christina hade lämnat. Det var bara en av dem som vi
gjorde en liten justering i och återlämnade till Christina:
Skott-träning på klubben (2003 & 2005) Reviderades med tillägget ”under det ljusa delen av
året”.
Policy betr hemsida (2010) Behölls i oförändrat skick.
Reklam på anslagstavlor (från 2003) Behölls i oförändrat skick.
Reklam sponsorskyltar (2005) Behölls i oförändrat skick.
Sandra har inte hunnit klart policyn för ”Fri hundkurs på HBK” återkommer med den i
januari.
8. Medlemsmöte den 11/12 kommer tandläkare Linn Vikhamre och pratar om tänderna på
våra kära djur. Maten fixar Kurre med.
9. Till årsmötet den 12/2 2014 tar Christer kontakt med Ulrik Alm från studiefrämjandet om
han vill sitta som ordförande denna kväll. Kallelse till årsmötet ska vara ut senast den 31/12.

10.) Förtjänsttecken har Christer fått godkännande av SBK på dem vi hade valt ut till detta.
Foldern inför 2014 är nästan klar och hoppas kunna tryckas i början av januari och skickas
sedan ut till dem som har hund i ålder 0-5 år i Höganäs kommun. Detta är för att göra reklam
för Höganäs Brukshundklubb. Christer har fått ett förslag via SBK syd om att vi ska gå ihop
och ha en annons i tidningen inget är klart och återkommer med mera info. IPO kaffe? Vi
undrar varför och tycker det är tråkigt då vi har ett fungerande kaffe nu och Kurre kommer
gärna ut bara man säger till. Christer kontaktar Lena och hör om varför. Sandra ska söka
efter lite nya möbler till kontoret och styrelserummet.
10. Ärende för beslut. Godkände budgeten inför 2014.
11. Till handlingsplanen; Behöver nya ramar till korten på dem som varit ordförande på
klubben genom tiderna. Vill tillsätta en byggnads avdelning inför 2014 då det finns en del
saker som måste byggas om även åtgärdas.
12. Nästa möte 6/1 kl 10.00 Trettondagen
14. Ordförande Christer Ekendahl avslutade mötet.
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