1

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB
PROTOKOLL från styrelsemöte den 5 augusti 2015 kl. 18.00
Närvarande
Christer Ekendahl, Sandra Elenbrant, Annika Olofsson, Christer Palmquist, Ulf Andersson,
Delvis närvarande Tommy Johansson

Frånvarande
Pia Stenberg

§ 60 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.
§ 61 Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.
§ 62 Föregående mötesprotokoll
Godkändes och lades till handlingarna samt läggs in på hemsidan.
§ 63 Ekonomisk rapport
Ulf Andersson rapporterade klubbens ekonomiska ställning per 2015-07-31.
Se bilaga.
§ 64 Övriga rapporter
Christer E rapporterade att SSPK & SSUK kommer att ha ras utställningar hos oss i
oktober.
Sandra rapporterade att vi nu har många träningsgrupper på klubben Lydnad,
Agility, IPO, Rallylydnad och Torsdagsklubben.
§ 65 Inkomna Skrivelser/Post
Inbjudan Det har inkommit en inbjudan till Inofficiell utställning på Veberöds
Brukshundklubb. Till anslagstavla
Inbjudan Det har inkommit en inbjudan från distriktet Talang Trupp lydnad. Till
anslagstavlan.
§ 66 Medlemsmöte
Det ska göras utskick med kallelse till alla medlemmar, via mail och brev (till de som
ej har mail)
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§ 67 Nya Gruppen Specialsök
Annika informerar om Specialsök. Gruppen kommer att ligga under TK. Planerat i år
är 1 st kurs, 1 tävling klass 1 och 2 st doftprov.
§ 68 SM-ekipage
Vi har 3 st SM-ekipage. Lena Hallkvist till Bruks/IPO. Cornelia Sonne Wiltander och
Sofia Nilsson till Ungdoms SM. Det måste skrivas en Policy vad gäller sponsring från
klubben vid deltagande i SM.
§ 69 Övriga frågor
Annika påpekar att Fågelklubben inte skött städningen speciellt bra förra året, detta
måste skötas bättre i år.
Sandra påpekar att städningen av stugan generellt är dålig vid uthyrning, det måste
framgå tydligare till de som hyr att städningen måste skötas.
Christer Det har vid upprepade tillfällen hänt att stugan är olarmad, det måste bli en
skärpning på detta.
§ 70 Ärende för beslut Det beslutades att sponsring till SM-ekipage utbetalas enl.
tidigare beslut.
§ 71 Handlingsplan gicks igenom.
§ 72 Nästa Möte Nästa möte är styrelsemöte onsdagen den 2 september

§ 73 Avslutning
Mötet avslutades.
Ordförande

Sekreterare

…………………………………………… ………………………………………….
Christer Ekendahl
BILAGOR: Ek Rapport per 2015.07.31, Skrivelser

Annika Olofsson

