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HÖGANÄS BRUKSHUNDSKLUBB
MEDLEMSMÖTE Klubbmöte 22 april 2015
§1

Mötets öppnande
Ordf öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.
Rose-Marie Pålsson berättar om Kullaledens vänner
Kullaledens vänner är föreningen som bildades när leaderprojektet för att
bygga vandringsleden avslutades.
Föreningens syfte är att ta vara på och vidareutveckla det stora nätverk
som under årens lopp (2009-2014) har bidragit till att Kullaleden blev
verklighet. Vi kommer att ge leden en röst för att fortsatt värna, vårda och
utveckla aktiviteter med vandringsleden som bas.
Som besökare hittar du all information du behöver på kullaleden.se.
Rose-Marie berättade utförligt och visade bilder från kullaleden

§2

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.

§3

Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Besvarades med ja.

§4

Genomgång av föregående mötesprotokoll
Protokoll från 2014-12-10 lästes upp.

§5

Val av två justerare och tillika rösträknare
Till justeringsmän och rösträknare valdes Lennart Bernhardsson &
Veronica Andersson

§6

Skrivelser
Det har ej inkommit några skrivelser. Christer Ekendal uppmanade mötet
att lämna in skrivelser, gärna med förslag eller synpunkter.

§7

Rapporter
HH /Eva Hult rapporterade samtliga Domare nu är klara. Anmälningarna
till HH droppar in lite då och då. Nytt kökstält ska köpas in till Kurre. Fler
funktionärer behövs till en hel del enklare uppgifter. Eva och Tilla
kommer att hålla en ringträningskurs 3 gånger till en kostnad av 150 kr.
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IT /Lennart Bernhardsson rapporterade att allt fungerar bra men att det
varit en del krångel med mail länkarna, problemet är nu löst.

HUK/Sandra Elenbrant rapporterade att alla kurser är i gång och att det
är många deltagare på kurserna. Sandra informerade också att det ska
vara ett instruktörsmöte på tisdag. Det kommer att vara skott träning på
onsdagar med start i maj. Under sista helgen i juni planeras ett
Bruks/Lydnads läger för instruktörer och hjälpare på klubben.
Agility/Sandra Elenbrant Sandra rapporterar att en del nya Agility
hinder är beställda och dom är på väg för leverans. Sandra informerar
också att det är planerat för en Agility tävling den 15/8.
Styrelsen/Sandra Elenbrant rapporterade att duschutrymmet är i stort
sett klart, hyllor är uppsatta och en del plastbackar är inköpta, detta
utrymme ska i första hand användas till förvaring av tävlingsrelaterad
utrustning. Styrelserummet, kontoret, förrådet och hallen är uppröjt, alla
uppmanas att fortsätta hålla en god ordning på div. material. Christer
Ekendahl rapporterade att kommunen lovat röja i skogen. Klubben hade
städdag den 18/4 tråkigt nog var det väldigt få deltagare städdagen är
annonserad på möteslistan vilken alla medlemmar fått hem den sitter
även på anslagstavlorna. Nästa städdag ska även annonseras på
hemsidan och på facebook sidan. Sandra Elenbrant önskar ett tak
istället för kökstält. Styrelsen får budgetera för tak till nästa år.
TK/Susanne Palm rapporterade från Apelltävlingen i mars då det varit 8
st deltagare. Den planerade Lydnadstävlingen har ännu ej fått några
anmälningar. Susanne undrar om det går att spärra av Hälsans Stig vid
uppletande rutan under pågående tävling. Eva Hult kollar detta med
kommunen. Ulf Andersson informerar om att Apelltävlingen är raderad
från Aldurs. Detta är inte bra Ulf uppmanar till försiktighet vid
användande av Aldurs.
RUK MENTAL/Annika Olofsson Informerade att vi under året kommer
att ha 5 st Mentalbeskrivnings (MH) tillfällen, första MH´t är den 25/4. Vid
dessa MH kommer båda stigarna genom skogen att spärras av liksom
den övre lilla parkeringen. Om man tänker träna något av dessa tillfällen
måste man hålla till på den nedre delen av Apellplanen. Det kommer
även att förekomma skottlossning vid flera tillfällen under Beskrivningens
gång.
Köket/Kurre Andersson Köket fungerar jättebra och har varit öppet ca
21-22 dagar / månad Jan-Mars. Allt snatteri från köket är nu borta.
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Christer Ekendahl informerar mötet att det nu finns några nya
funktionärer på klubben.
Lotta Artman – Tävlingsledare
Ulf Andersson – Rallylydnads sekreterare
Annika Olofsson – Tävlingssekreterare
Christer informerade också om att Ulf Andersson fått distriktets
förtjänstmedalj på distriktsårsmötet.
§8

Kassarapport /Ulf Andersson rapporterade den ekonomiska
ställningen i klubben per 2015-04-21. (se bilaga)

§9

SM Bruks och IPO 2015
Christer Ekendahl informerar om det pågående arbetet med SM. Ulf,
Christer, Eva och Veronica är redan engagerade i detta arbete. Eva och
Veronica jobbar med sponsorerna och det börjar så smått falla på plats.
Christer är ansvarig för arenan och det behövs fortfarande massor med
funktionärer. Om man är intresserad av att hjälpa till kan man kontakta
Christer eller Eva. Ulf är engagerad i sekretariatet.

§10

Ärende för beslut
Det fanns inga ärenden för beslut.

§11

Övriga frågor
Susanne Palm tog upp frågan om att IPO gruppen inte skriver in sina
tävlingar/träningar i kalendern. Styrelsen ska prata med IPO gruppen om
detta. Susanne ifrågasatte också varför IPO Skulen ligger och skräpar på
Apellplanen, Skulen som ligger med sidan nedåt riskerar att bli förstörda
av fukten från marken. Eva Hult har erbjudit Mikael Wiltander att skriva in
i kalendern men hon har ännu ej fått några datum av Mikael. Sandra
Elenbrant har redan påpekat skulen till IPO gruppen. Styrelsen tar även
denna fråga med IPO.
Eva Hult informerar om att vi kommer att få Svenska flaggan vilken
kommer att delas ut under ceremoniella former i Stockholm. Av Stiftelsen
Sveriges National Svensk Fana.
Sandra Elenbrant Informerade om att en del gamla Agility hinder
kommer att stå ute för användning.

§12

Prisutdelning /Susanne Palm delade ut följande priser.
Anna Wyndham Rallylydnad RLDF diplom
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§13

Mötets avslutande
Christer Ekendahl förklarade därefter mötet avslutat. Efter mötet
serverades mat och dryck från köket.

Ordf

Sekreterare

…………………………………………………
Christer Ekendahl

…………………………………………………….
Annika Olofsson

Justeras
………………………………………………….
Lennart Bernhardsson

…………………………………………………………
Veronica Andersson

