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HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB
PROTOKOLL från styrelsemöte den 12 januari 2015 kl. 19.00
Närvarande
Christer Ekendahl, Ulf Andersson, Annika Olofsson, Sandra Elenbrant, Pia Stenberg

Frånvarande
Tommy Johansson

§ 131 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.
§ 132 Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.
§ 133 Föregående mötesprotokoll
Godkändes och lades till handlingarna samt läggs in på hemsidan.
§ 134 Ekonomisk rapport
Ulf Andesson rapporterade klubbens ekonomiska ställning per 2014-12-31.Ulf
informerade också att allt för 2014 ännu ej inkommit. Se bilaga.
§ 135 Övriga rapporter
Christer rapporterade att det var en hel del gnäll och komentarer från de tävlande i
december, mest om hur banan var lagd och storlek på ring m.m. Tävlande på Elitnivå
ska ha tillräcklig kunskap om avstånd m.m. banan var OK enl. reglerna
Ulf rapporterade att det blev en del strul med sekretariatet pga. Mänskliga faktorn
problemet löstes via telefonguidning från Ulf.
Christer rapporterade att Eva nu fått alla domare till HH
§ 136 Inkomna Skrivelser/Post
Distriktet Det har inkommit en kallelse till ordinarie distriktsårsmötesförhandlingar
2015 onsdagen den 4 mars kl. 19.00
Kultur och Fritidskontoret Lena Hallkvist har fått en förfrågan från Emma
Nordström Verksamhetschef på Höganäs Sportcenter. Emma vill gärna göra ett
besök på vår klubb och få lite information om vår verksamhet. Mötet är bestämt till
den 4 februari kl. 10.00 Christer går på detta möte.
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Studiefrämjandet Det har inkommit en inbjudan från studiefrämjandet till utbildning
Ledarutveckling steg 1. Sandra tar med inbjudan till instruktörsmötet och frågar om
intresse.
Brev det har inkommit en förfrågan från Sofia om vad Höganäs Brukshundsklubb kan
erbjuda i utbildningsväg t.ex. Instruktör, IPO figurant m.m. Styrelsen tycker att Sofia
får börja med att bli medlem i vår klubb och att vi måste lära känna henne innan hon
kan komma ifråga för ev. utbildningar.
Brev Christer har bevarat ett brev från Mikael Wiltander berörande föregående
styrelsemötesprotokollet
§ 137 Årsmöte
a. HUK Styrelsen diskuterade ingående hur vi gör med HUK eftersom det ännu
ej finns någon kandidat till detta uppdrag. Styrelsen kom ej fram till någon
lösning och vidare diskussion görs vid nästa möte.
b. Ordförande Vi har ännu ej några klara besked om ordförandeförslag till
årsmötet så frågan ligger på valberedningen.
c. Verksamhetsplan Styrelsen gick igenom alla inkomna verksamhetsplaner
och några får återremitteras till respektive kommitté för justering.
d. Verksamhetsberättelse Styrelsen gick igenom alla verksamhetsberättelser
och konstaterade att några fortfarande saknas. Annika fortsätter att jaga dessa
§ 138 Övriga frågor
Det fanns inga övriga frågor.
§ 139 Ärende för beslut
Det fanns inga ärenden för beslut.
§ 1140 Nästa Möte Nästa möte är styrelsemöte måndagen den 2 februari kl. 19.00.
§ 130 Avslutning
Mötet avslutades.
Ordförande

Sekreterare

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

BILAGOR: Ek Rapport per 2014.12.31, Skrivelser

Annika Olofsson

