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HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB
PROTOKOLL från styrelsemöte den 6 oktober 2014 kl 19.00
Närvarande
Christer Ekendahl, Ulf Andersson, Annika Olofsson, Sandra Elenbrant. Delvis närvarande
Pia Stenberg

Frånvarande
Tommy Johansson

§ 87 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.
§ 88 Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.
§ 89 Föregående mötesprotokoll
Godkändes och lades till handlingarna samt läggs in på hemsidan.
§ 90 Ekonomisk rapport
Ulf Andesson rapporterade klubbens ekonomiska ställning per 2014-08-31. Se
bilaga.
§ 91 Övriga rapporter
Ulf rapporterade att det är 37 st anmälda till spårtävling den 18-19 oktober. 15+15
och 7 reserver.
Christer rapporterade om distriktsmötet
Sandra rapporterade att Skåne distriktet godkänt att Rådalens brukshundklubb ska
ha Agility tävlingar samtidigt som vi har våra tävlingar Höganäs Hund 2015. Sandra
tar kontakt med distriktet ang. detta.
§ 92 Inkomna Skrivelser
a) Inbjudan Det har inkommit en inbjudan från distriktet ang. Policy för Dresyr.se
bilaga
b) Inbjudan Det har inkommit en inbjudan från distriktet ang. Målstyrning - en
populärverition. Se bilaga
c) Talanggrupp Det har kommit ett upprop från distriktet ang. Skånska talanger i
lydnad. Se bilaga
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§ 93 Förtjänsttecken
A) Styrelsen diskuterade olika kandidater till förtjänsttecken, och bestämde vilka
vi ska ansöka för.
B) Bestämdes också en framtida ordning för ansökan.
§ 94 Staket Sandra ringer och kontrolerar ang. bubblor i färgen på grindar.
Garantifråga.
§ 95 Dusch Elen är klar, VVS är klart, Målning pågår. Annika har kollat upp
duschkabin, fläkt, duschblandare. Inköp görs av Sandra
§ 96 Årsmöte
a) Budget Det är noga att kolla upp vad som budgeteras. Ulf gör en genomgång
på kommittémöte ang. budget
b) Verksamhetsplan Det man har uppgivet i sin verksamhetsplan ska vara med i
budgeten och genomförandet ska också hållas koll på.
§ 97 Övriga frågor
a) Izettle/kortbetalning Annika kan låna ut sin Izettle till klubben så att vi alltid
kan ha kortbetalning. Efter div diskussion bestämdes att Ulf ser till att en Babs
alltid finns på klubben. (med vissa undantag).
b) Kullaleden Christer föreslår att vi kan be någon från kullaleden att prata på
vårt årsmöte.
c) Valberedning Vi ska kalla representanter för valberedningen till nästa
styrelsemöte i november.
d) MH eftersom Tilla är sjuk övertar Annika det löpande med MH
e) Laban En av kursdeltagarna vill att klubben kollar upp och utbildar henne och
hennes hund för att få tillstånd med hund inom äldrevården. Eftersom detta är
ett mycket omfattande arbete så svarar vi nej till detta.
f) SM 2015 Vid mötet i Höör 21 oktober ang. SM 2015 har vi 3 st. som deltar.
g) Policy Uppdatering av Policy för Lägerverksamhet redigerades och
godkändes. Uppdatering av policy för Uthyrning godkändes.
§ 98 Ärende för beslut
Ordningsföljd för ansökan till förtjänsttecken
§ 99 Handlingsplan Handlingsplanen gicks igenom och uppdaterades. Se bilaga
§ 100 Nästa Möte Nästa möte är styrelsemöte den 11 november
§ 101 Avslutning
Mötet avslutades.
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Ordförande

Sekreterare

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

Annika Olofsson

BILAGOR: Ek Rapport per 2014.09.30, Handlingsplan, 3 st. Skrivelser från distriktet

