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HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB
PROTOKOLL från styrelsemöte den 2 februari 2015 kl. 19.00
Närvarande
Christer Ekendahl, Ulf Andersson, Annika Olofsson, Pia Stenberg

Frånvarande
Tommy Johansson, Sandra Elenbrant
Delvis närvarande på inbjudan
Susanne Palm

§ 142 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.
§ 143 Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.
§ 144 Föregående mötesprotokoll
Godkändes och lades till handlingarna samt läggs in på hemsidan.
§ 145 Ekonomisk rapport
Ulf Andersson rapporterade klubbens ekonomiska ställning per 2015-01-31.
Se bilaga.
Susanne Palm rapporterade från revideringen av 2014 års redovisning.
§ 146 Övriga rapporter
Annika rapporterade att Sandra och Annika röjt på kontoret och satt dit nya boxar
med postfack.
Christer rapporterade att det varit en tävlingsledarkurs i Höör. Han tyckte det var
konstigt att inga tävlingssekreterare var inbjudna till denna kurs eftersom den innehöll
en hel del administrativa delar. T.ex. lottning i SBK-Prov.
Christer och Eva har varit i Malmö och träffat SM-Generalen. Ulf har fortfarande inte
hört någonting ifrån arrangörerna ang. att han kan vara behjälplig. Christer
rapporterade också att dom är långt bak i arbetet.
§ 148 Inkomna Skrivelser/Post
Distriktet Det har inkommit kallelse till årsmöte på distriktet 2015-03-04
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Studiefrämjandet Det har inkommit en inbjudan från studiefrämjandet till årsmöte
2015-03-25
Helsingborgs BK Det har inkommit en kursinbjudan från Helsingborgs BK till
Grundmodulen.
SBK Det har inkommit en kursinbjudan från SBK till Räddningshundkurs.
Brev Det har inkommit ett brev från Vikki Fenton Anderberg om fel i informationen vid
kursanmälan till K9 Nose Work. Christer har vidtalat Sandra att hon pratar med Vikki
Brev det har inkommit en förfrågan från Gun Zimmer ang. sponsring till SM i
rallylydnad. Styrelsen bifaller detta enl. föregående års förfaringssätt.
Minnesanteckningar Det har inkommit minnesanteckningar från Instruktörs- och
hjälpare möte. För kännedom.
§ 148 Årsmöte
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 efter årsmötet.
Styrelsen hjälps åt med att sätta ihop alla bilagor till årsmötet efter styrelsemötet
§ 149 Övriga frågor
Kursverksamheten och kompetensen på instruktörerna diskuterades, vi måste
säkerställa att våra instruktörer har rätt kompetens och att dom har bibehållen
auktorisation. Styrelsen ber nästa HUK ansvarig att kontrollera och dokumentera
detta.
§ 150 Ärende för beslut
Styrelsen biföll Gun Zimmers förfrågan om sponsring
§ 151 Nästa Möte Nästa möte är årsmöte onsdagen den 11 februari kl. 19.00.
§ 152 Avslutning
Mötet avslutades.
Ordförande

Sekreterare

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

Annika Olofsson

BILAGOR: Ek Rapport per 2015.01.31, Skrivelser, Brev
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