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HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB
PROTOKOLL FRÅN MEDLEMSMÖTE DEN 11 december 2013
NÄRVARANDE ca drygt 40 medlemmar inkl styrelsen
1.
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Det tändes ett ljus och hölls en tyst
minut för Bertil Rohne, tidigare styrelsemedlem, Stugansvarig samt tillsammans med
Barbro Wilson initiativtagare till Torsdagsklubben som startades för ca 3 år sedan.
Bertil avled den 4 december.
Ordf hälsade därefter varmt välkommen till Linn Vikhamre, Leg Tandläkare (Folktandvården
i Viken) och fr o m januari 2014 även Leg Djurtandläkare!
2.
HUNDTANDVÅRD – Linn Vikhamre är konsult med hundtandvård på Lunds Djursjukus,
Kullabygdens Smådjursklinik och Landskrona Smådjursklinik. Linn höll ett mycket intressant
och lärorikt föredrag om vanligaste tandsjukdomar hos hunden, ett ämne vi hundägare i
allmänhet inte är så insatta i. Trots att det är svårt att diagnosticera var felet är nämnde hon
en del saker som vi kan uppmärksamma och som kan vara tecken på problem. Vi fick se en
hel del otäcka bilder på tandlossning hos hundar. Ca 80% av hundar över 2-3 år lider av
tandlossning. Speciellt gäller detta små hundar. Linn rekommenderar att vi regelbundet ska
kolla våra hundars tandstatus samt förordar hon tandborstning – helst varje dag om vi vill
undvika tandlossning i framtiden! Betr tandkräm ska vi vara uppmärksamma på att fluor är
giftigt för hundar. En genomgång av hundens tandstatus = sövning, undersökning,
tandstensborttagning kostar ca 2500 kr. Kolla om din försäkring täcker tandvård – en del
bolag gör det. Ett populärt föredrag med många frågor från åhörarna. På Linn V:s hemsida
finns en utmärkt beskrivning med råd om hur man borstar tänderna på sin hund.
3.
Mötet godkände dagordningen
4.
och att mötet blivit stadgeenligt utlyst.
5.
Föregående mötesprotokoll gicks igenom. Noterades att HBK inte kan använda namnet
”Patrullhundskurs” utan kan kalla det ”Bruksbevakningskurs” eftersom klubben ej innehar
tillstånd att köra Patrullhundskurser. SKYLTAR – Sandra E har ännu inte lyckats få tag i den
HBK skylt som lär finnas hos kommunen och som tidigare fanns borta vid ICA Kvantum
infarten på Lexikonvägen. Eva Hult lovade checka internt inom kommunen. Protokollet
godkändes därefter och lades till handlingarna.
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6.
Val av justerare
Mötet valde Lotta Jakobsson-Ottosson och Gun Zimmer till justerare av dagens protokoll.
7.
Skrivelser
2 skrivelser har inkommit från Lena Hallkvist/HUK betr ”Hund i Klubbstugan” och ”
Övernattning i Klubbstugan”.
Efter livlig diskussion biföll mötet förslaget att Hundar ska tillåtas i Klubbstugan. Det tidigare
styrelsebeslutet rivs därmed upp. Mötet överlämnade till Styrelsen att utforma Policyn
(ordningsreglerna). En livlig diskussion utspann sig även när det gällde punkten att tillåta
Övernattning i Klubbstugan. Det visar sig att Försäkringen för lokalerna enbart gäller för
föreningsverksamhet inte som övernattningslokaler – lägerverksamhet undantaget. Mötet
beslöt att gällande Styrelsebeslut rivs upp och att man kan ha övernattning vid
lägerverksamhet och vid Tävling under förutsättning att aktivitets ansvarig HBK-medlem
närvarar.
8.
Rapporter
TK TävlingsKommittén/Bella Arrangerat Bruksprov Spår EKL 19&20 oktober. 14 dec
blir det Lydnadsprov Ly I-III, Elit med 51 anmälda ekipage. Rallylydnadstävling Nybörjare
+ Fortsättning har anmälts till den 20 april nästa år.
IPO/Lena Hallkvist 3 tävlingar har arrangerats under hösten. Pia Stenberg och hennes
hund har kvalificerat sig till IPO3-hund. Mikael Wiltander har hållit Spårkurs i IPO. Utbildning
pågår fortlöpande av Figurant. Nya medlemmar har glädjande nog tillkommit i IPO.
SKULEN på Apellplanen har ytterligare förstärkts och bör stå fast nu. Fråga ställdes från
medlem betr ej innehållen budget och anledningen till detta. Orsaken uteblivna läger under
året. Budget nästa år bör blir mer exakt. Noteras bör att kostnader/intäkter från köket under
tävlingar etc ej ingår i IPOs resultat utan ligger i kökets resultat.
HUK/Lena Hallkvist Höstens kurser avslutades 26 oktober med korvgrillning och höstfest
med middag på kvällen (30 deltagare). ”Uppsamlingskurs” för hundar 12 veckor-12 år(de
hundar som inte kom med i förra kursen) har påbörjats och fortsätter nästa år. Kursen är
fulltecknad!
Valberedningen Mikael Wiltander rapporterade att man påbörjat arbetet med att finna
ersättare till avgående Styrelsemedlemmar. Skickar ut förfrågan till samtliga HBKmedlemmar för att finna intressenter.
IT/Lennart Bernhardsson Styrelse & Medlemsmötesprotokoll läggs numera ut på
Hemsidan. Tycker att det fungerar bra med att gammal information tas bort och nytt läggs till
av ansvariga för resp kommittéer.
RUK/Eva Hult Inför HöganäsHund2014 ständigt pågående arbete med att hitta sponsorer.
Utställningskommittéen efterlyser nya friska frivilliga krafter som är intresserade av att hjälpa
till.
Styrelsen/Christer Ekendahl Styrelsen arbetar efter uppsatta mål. Nyhet är att vid
Medlemsmötena sträva efter att hitta intressanta föredrag om hundar och hundhållning..
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Klubbjackor är på gång (Sandra E). Gamla Policyer har reviderats och kommer att inför
Årsmötet 12 februari 2014 finnas i pärm i Lektionssalen/ Klubbstugan.
MH (Mentalbeskrivning Hund) På förekommen fråga från medlem informerade ordförande
att denna verksamhet nu ligger hos styrelsen men i dag inte aktiv.
KÖK/Kurre Andersson Ny kyl och frys har ordnats av Kurre A till köket. Kurre håller köket
öppet vid tävlingar och allt oftare vid hundkurserna.
9.
Ekonomi
Kassören Ulf Andersson rapporterade resultatet som nu verkar gå åt det positiva hållet
jämfört med för några månader sedan Klubben har lyckats vända minusresultatet! Köket
har hämtat upp sig betydligt. Anledningen till det positiva resultatet är till största delen att
kostnaderna bromsats och kursantalet blivit fler under året.
10.
Ärende för beslut
HUNDFÖRBUDET i Klubbstugan och ÖVERNATTNING I Klubbstugan enligt tidigare
Styrelsebeslut hävs nu. Styrelsen ansvarar för att nya regler skrivs.
11.
Övriga frågor
Övningsstegen efterlystes. Tillverkningen har varit på gång länge. Styrelsen tar tag i saken
med ansvarig.
Ungdomsråd/sektion. Cornelia Wiltander lyfte frågan om inte det kunde startas ett
Ungdomsråd/sektion i Höganäs Brukshundklubb. Mötet beslöt att Cornelia W och Sara
Ekendahl inbjuds till ett möte med Styrelsen för att diskutera möjligheten. I detta
sammanhang presenterade Ulf Andersson statistik beträffande medelåldern i Klubben =
48,5 år. Nog behövs en Ungdomssektion alltid!
12.
Prisutdelning
Diplom i Rallylydnad utdelades till:
Christina Ekman-Ljungström & LEONLUNIG de UBRIQUE - Uppflyttade till Avancerad
Noterades även att Cornelia Wiltander deltagit i sin första Rallylydnadstävling Nybörjare med
en av sina hundar och fått full pott dvs uppnått 100 poäng!!
13.
Mötet avslutades och ordförande tackade Linn Vikhamre för hennes föredrag och
medlemmarna för deras deltagande..
Ordförande
…………………………………………
Christer Ekendahl

Sekreterare
……………………………………..
Christina Ekman-Ljungström

JUSTERAT av
…………………………………………
Lotta Jakobsson-Ottosson

……………………………………..
Gun Zimmer

