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HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB
PROTOKOLL från styrelsemöte den 5 maj 2014 kl 19.00
Närvarande
Christer Ekendahl, Ulf Andersson, Annika Olofsson, Roland Sjöstrand. Delvis närvarande Sandra
Elenbrant

Frånvarande
Pia Stenberg, Tommy Johansson

§ 34 Ordförande öppnade mötet.
§ 35 Föreslagen dagordning godkändes.
§ 36 Föregående mötesprotokoll
Godkändes och lades till handlingarna samt läggs in på hemsidan.
§ 37 Ekonomisk rapport
Ulf Andesson rapporterade klubbens ekonomiska ställning per 2014-04-30. Se bilaga.
§ 38 Övriga rapporter
Regionsmöte/ Christer rapporterade från regionsmötet i Landskrona. Mötet var rätt dåligt
upplagt fanns ingen dagordning och hade ingen struktur. Christer hade ställt frågan om hur
många som tänkte hjälpa till vid IPO-VM och det var dålig respons på det.
Avtalsinstruktör/ Christer belyste frågan om avtalsinstruktör, det är i nuläget inte aktuellt
för oss.
Moppsträff/Christer Deltagarna var mycket nöjda med sin träff dom haft på vår klubb.
Tävling/Christer Vi har haft tävlingar i Rallylydnad och Söktävlingar vilka båda utföll väldigt
väl
Läger/Christer Bella har haft ett Bruksläger vilket varit mycket bra med väldigt nöjda
deltagare.
Medlemsmöte/Christer Författaren till skrivelsen på medlemsmötet var ej själv närvarande.
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§ 39 Inkomna skrivelser/post
Förslagslista från Thomas/Christer Thomas Brandin har lämnat in en lista med olika förslag.
(se bilaga) Styrelsen beslutade att återremittera den för att få beräknad kostnad.
Skrivelse till styrelsemöte/Christer Vi har fått ytterligare en skrivelse ang. förtjänsttecken.
Annika besvarar skrivelsen. Styrelsens beslut är att inte offentliggöra personliga
motiveringar. Ulf Andersson reserverar sig i denna fråga (se bilaga.)
Lägerverksamhet/Christer Det föreligger fortfarande missförstånd mellan styrelsen och Lena
Hallkvist vad gäller budget vid lägerverksamhet Christer och Sandra pratar med Lena.
SBK Skånes Distrikt/Annika det har inkommit en skrivelse om uteslutning av medlem i SKK Sabina
Seibel uteslutningen gäller även medlemskap i samtliga klubbar inom Brukshundklubbens
organisation. Se bilaga.

FCI IPO / Annika Det har inkommit ett upprop till distrikt och klubbar. Sätts på anslagstavla
och hemsidan
Distriktsmöte/Annika Det har inkommit en kallelse med dagordning till distriktsmöte. Sätts
på anslagstavlan.
§ 40 Övriga Frågor
Hål i Gatan/Christer Det är stora hål i gatan som måste åtgärdas. Christer hämtar ett lass
grus och fyller hålen.
Tömning av soptunnor/Annika Tilla har inga lediga timmar på sin arbetsträning. Nytt förslag
att ta bort tunnan så får man slänga skräpet i befintliga soptunnor utanför staketet.
Städdag Styrelsen/Annika Alla kontor/rum ska städas ut och röjas av styrelsen den 24 maj
Policy Uppdateras/Sandra Policyn ang. åtagande vid genomgången kurs/utbildning som
betalts av klubben behöver uppdateras.
MH MT Utbildning/Sandra Tilla har anmält 6 st till figurantutbildning MH/MT kostnad /
person är 900 kr + kursmaterial ca 250 kr/Person. Sandra ska prata med Tilla för mer
information.
Jonstorps marknad/Annika Det är många grupper som hört av sig och sagt att dom ev har
nått/några ekipage som ställer upp men Annika har ännu ej fått in så många namn ,Annika
behöver namn snarast.
Uthyrning av Stuga/ Planer / Annika undrar varför ingen information om Uthyrning finns på
hemsidan. Annika tar kontakt med Lennart och kollar upp det.
Kök/ Christer Kurre vill ha en ny spis till köket. Detta är i nuläget inte ekonomiskt möjligt.
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Utskick från Lena H/Christer Lena H´s utskick till instruktörsträff kan missuppfattas vad
beträffande vilka det berör, även hennes mail lista verkar vara fel. Sandra pratar med Lena.
Lägerbudget/Annika Annika har utarbetat en enkel budgetmall som ska ifyllas 1,5 månad
innan ett läger. Annika skickar ut mallen till alla kommittéer. Beslut att mallen ska användas i
fortsättningen.
§ 41 Ärende för beslut
Beslut: Återremittera Thomas skrivelse
Beslut: Använda Budget dokument för lägerverksamhet.
§ 42 Handlingsplan
3 nya punkter på handlingsplanen
1. Styrelsen – Röja och rensa i klubbstugan kontor, styrelserum, föråd.
2. Christer – Laga hål i gatan.
3. Styrelsen – Ta bort soptunna
§ 43 Nästa möte
Nästa möte är styrelsemöte den 2 juni eventuellt 9 juni eftersom Christer ej kan närvara den
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§ 44 Avslutning
Mötet avslutades.

Ordförande

Sekreterare

……………………………………………
Christer Ekendahl

……………………………………………………
Annika Olofsson

BILAGOR: Ek Rapport per 2014.04.30, förslagslista från Thomas, skrivelse till styrelsen ang.
förtjänsttecken, kallelse från SBK Skånes Distrikt, upprop FCI-IPO, Lägerbudget, Uteslutning av
medlem

