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HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB
PROTOKOLL FRÅN MEDLEMSMÖTE DEN 21 AUG 2013
NÄRVARANDE ca 20 medlemmar inkl styrelsen
1.
Ordf hälsade välkomna speciellt till Petra Nielsen (medlem i HBK) inbjuden att berätta om Draghundssporten.
Tanken är att bjuda medlemmarna på något intressant föredrag vid varje medlemsmöte.
2.
DRAGHUNDSSPORTEN I SVERIGE. Petra har sysslat med sporten i 6 år nu och har ställt upp i flera
distriktsmästerskap - 3.e bäst i Sverige. I Skåne finns nu också Skånes Draghundsklubb (300 medlemmar).
Kontaktperson Charlotta Lundgren. Petra lämnade ut tidningen DRAGHUNDEN som ges ut i samarbete med
Svenska Draghundsportförbundet (www.draghundsport.se). Extra ex. av tidningen finns i klubbstugan.
Förbundet anordnar kurser – nästa kurs blir på Östra Ljungby Naturbruksgymnasium i september. Dessutom
anordnas tävlingar oftast vid Ullstorps Kursgård nära Höör. Nästa tävling blir Skånedraget 21-22 september
samt 23-24 november i år i Höör.
Petra gav oss en entusiastisk skildring av sporten, hundarna, de olika tävlingsformerna. Alla raser är tillåtna.
Minsta hund hon sett i sporten är en bullterrier. Hund ska vara över 18 månader och friröntgad. Dock räcker
det med att hunden är 1 år för att springa med den. Hon demonstrerade också olika selar, koppel, ställning att
fästa på cykel, midjebälte etc. Dessutom hade Petra tagit med sig en Kickbike – mycket intressant – ser ut som
en cykel fast inga trampor. Sporten kan utföras gående/springande! med midjebälte, med cykel, kickbike, 2-3hjulingar, 4-hjulingar och naturligtvis också på skidor! Med Kickbike kan man i nerförsbacke komma upp i
nästan 50 km/hr. Tvingande utrustning är Cykelhjälm och skyddsglasögon. HUK/Lena Hallkvist och Petra
kommer troligen att ordna en ”prova på” dag för alla som går kurser hos HBK.
Ett mycket inspirerande föredrag att lyssna på!
3.
Mötet godkände DAGORDNINGEN samt att mötet blivit STADGEENLIGT UTLYST.
4. FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL (24 apr 2013)
Gicks igenom. Inga frågor. Lades till handlingarna.
5. VAL AV JUSTERARE
Mötet valde Lennart Bernhardsson och Roland Sjöstrand till justerare av protokollet.
6. INKOMNA SKRIVELSER
Inga skrivelser hade inkommit.
7. RAPPORTER
HH2013 15-16 juni/Eva Hult
Fler deltagare i utställningarna än vi någonsin haft . AGILITY tävlingar något mindre antal än vanligt men kan
bero på att SM i Agility hölls i Halland samma datum. RALLYLYDNAD – väldigt bra anslutning. LYDNAD kunde
varit bättre. Många danska domare. Dag 1/utställn lydn tävl och rallylydnad flöt på bra. Gott omdöme från
domarna – de gillade HBK:s turkosa rosetter! Dag2/inoff utställn och Agility. Trots regn fungerade allt. Köket,
Sekretariatet och parkeringen (FMCK)( frivilliga motorcykel kåren)). Gott om mässutställare.
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Ekonomiskt resultat för HH2013 blev plus men en minskning jämfört med 2012. Anledning bl a danska domare
som är lite dyrare. Dessutom köpt in 4 st walkie-talkies som använts både under DM och HH2013. Dessutom
har Centrala avgifterna för att stambokföra resultat också höjts och finns inte med i budgeten.
HEMSIDA/ Protokoll från Styrelse- och Medlemsmöten kommer nu att läggas in på HEMSIDAN av Lennart
Bernhardsson. Föreslogs att saker som ska tas bort/läggas till på Hemsidan är upp till den som är ansvarig för
ärendet/ämnet att ombesörja. Förslag uppkom också om att sätta in slutdatum på inlägg så att det blir
tvinganed att uppdatera.
HUK/Lena Hallkvist. Vårens kurser avslutades med korvgrillning och trevlig samvaro. Höstens kurser finns på
hemsidan. I Juni hölls extra valpkurs och extra aktivitetskurs med mycket bra anslutning. Liknande
uppsamlingsheat kommer att göras i januari 2014.
Redan nu är höstens kurser fulltecknade - 15-20 deltagare i valpkursen, 15 i unghunds- och 8 i
patrullhundskursen.
KÖKET/Kurre A Köksansvarig uppmanar oss att inte glömma betala för sådant som tas ut från köket! Föreslår
att vid varje kurstillfälle, den som är ansvarig ser till att betalning sker fö rdet som tas från köket. Fr o med nu
kommer det inte att finnas några pengar i kassalådan i köket.. ALLA inköp görs av Kurre. Övr kostnader för
bensin etc som klubben ska betala, skickas till Ulf Andersson/Kassör.
Förslag framlades att vi ska låsa kyl och frys men detta syntes av mötet vara väl drastiskt. Kurre A föreslog att
läsk som verkar vara mest lätt tillgängligt ska låsas ini ett skåp. Men det kommer alltid att finnas viss mängd
läsk i kylen som är tillgänglig mot betalning.
TK/Rapporterades av Eva Hult. Allt fungerat bra. DM Patrullhunds finalen ägde rum 9 juni. Samarbete med 3
andra klubbar, vilket fungerade utmärkt och alla var nöjda. Helt nytt för klubben.
Distriktsmöte hölls 24 april hos HBK med brukshundklubbarna i vårt distrikt - alla klubbar utom 2 hade skickat
deltagare! Belöningssystem och många andra punkter av gemensamt intresse togs upp. TK-representanterna
från klubbarna har beslutat att träffas igenl. Eva H fr rasutställningen var ensam representant från den sidan.
Som en följd av DM startar kurs i Patrullhund med 8 anmälda nu till hösten . Klubben har aldrig haft sådan
kurs tidigare. Mkt positivt.
IPO Hanne-Lise/Tävling 9 juni - SM kval hos HBK. Alla var mycket nöjda. 12 ekipage deltog. 40-50 pers
serverades mat.) Tävlingar blir i september, oktober och november. Vanliga tävlingar men eventuellt gör man
om någon av tävlingarna till SM-kval.
SKULen/Efter skadegörelsen har dessa nu förankrats och verkar stå bra.
Styrelsen/ Sandra E Skadegörelse på staketet hörnet Appell-planen. Kostnad för utbyte av staket och grindar
Väster & Norr läggs in i nästa års budget. Staketet är troligen 20 år gammalt.
Styrelsen/Ordf Christer E/Kommunens klagomål betr parkering på gräsmattan under HH2013. Påstås att vi
förstört 6000 m2 gräsmatta och inte informerat polisen om parkeringen. CE tar kontakt med kommunen och
bestrider.
Styrelsen har beslutat att Protokoll från Styrelse- och Medlemsmöten kommer nu att redovisas på Hemsidan.
Med undantag av ekonomiska siffror. Dessa kan ges vid förfrågan.
SKYLTAR/Klubben har fått erbjudande att finnas med på stora skylten efter rondellen över alla företag et c som
finns på området - Kostnad 2500kr. Styrelsen anser inte att vi behöver finnas med här utan att vi i stället ska
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återfå den HBK skylt som stått separat vid samma gathörn men som nu tagits bort. Sandra E ska ta kontakt
med kommunen och försöka få rätt på skylten igen för uppsättning.
8. EKONOMIN
Klubbens resultat per 21 aug 2013 något sämre än budget. Framhölls vikten av att kommittéerna regelbundet
kontrollerar sina resultat mot budget.
Intresserade medlemmar som önskar ta del av det ekonomiska utfallet ombeds kontakta Ordföranden eller
Kassören!
IPO har beslutat sig för att bromsa installeringen av dusch i år och istället lägga in den i budgeten nästa år för
att inte belasta resultatet i år.
I september kommer SSPK Svenska Schnauzerklubben till HBK och anordnar utställning och rallylydnads- samt
lydnadstävling! Där lär vi få in lite intäkter på hyra ut, bygga banor och sköta köket.
Utställningar kan man höja anmälningsavgifterna för. Tyvärr inte på rallylydnadstävingar.
9. ÖVRIGA FRÅGOR
Fråga har uppkommit betr övernattningsmöjligheter på klubben. Sandra E har undersökt läget. Att bygga
barack på området kommer vi inte att få bygglov för. Övernattning i Klubbhuset kräver ändring av
försäkringen. Dessutom finns i gammalt protokoll ett beslut om att övernattning ej får ske i Klubbstugan.
Skrivelse i frågan måste därför inkomma till Styrelsen om vi ska kunna ändra det gamla beslutet.
Fråga kom upp varför det inte ordnats något läger denna sommar. Dessutom diskuterades den Allmänna
träningen på onsdagkvällar. Denna träning kommer att fortsätta som tidigare kl 18.30 och utan ledare.
10. Prisutdelning
Diplom – alla i rallylydnad - utdelades till
Chris Erlandsson MOONHAVEN ANNA ANACONDA
Chris Erlandsson GRÅTOFTAS FLITIGA LISA
Per Erlandsson KEESTORPETS WISH ME LOVE

Uppflyttad till Fortsättning
Uppflyttad till Avancerad
Uppflyttad till Avancerad

Ordförande

Sekreterare

Christer Ekendahl

Christina Ekman-Ljungström

JUSTERAS:
Lennart Bernhardsson

Roland Sjöstrand

