Protokoll för medlemsmöte 2016-08-24 kl. 19:00

1. Kassören förklarar mötet öppnat
2. Godkännande av dagordning bifaldes med tillägg om
2b Val av mötesordförande. Ulf Andersson blev vald
till mötesordförande.
3. Mötet har blivit stadgeenligt utlyst
4. Föregående mötesprotokoll från medlemsmötet den
20 april 2016 lästes upp av sekreteraren.
5. Val av justerare och tillika rösträknare blev Susanne
Palm och Anders Winberg
6. Inkomna skrivelser. Önskemål från em klubbmedlem
om att låta några ringar på gräsmattan får vara
oklippta för träning. Typ 2 meter i diameter, två st.
Förslagsvis uppe vid skogskanten på appellplanen
mot idrottsparkeringsplatsen. OK av medlemsmötet.
Bara meddela den som klipper gräset.
7. Rapporter från kommittéerna och grupperna.
HUK- Höör och Höganäs planerar ett samarbete av
instruktörsutbildning under sommaren.
AGILITY- Nya hinder kommer, förberedelser inför
tävlingarna på Höganäs Hund pågår förfullt. En
medlemsfråga kom upp gällande agility; om man inte
kunde ha en ”prova på” agility på två tre tillfällen.
IPO- fem sex skul ska byggas i slutet av maj, en
prototyp är uppe, diskussion kring hur de ska byggas.
Om de inte är klart till junitävlingen så kommer IPO att
köra sina tävlingar i Åstorp. En allmän undran om man
fick träna sin hund på klubbområdet fast IPO hade
träning? Detta gällde främst lördagar, några medlemmar upplever
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att de blir bortschasade från planerna och känner sig inte
välkomna att träna på klubben.
RUK-Mental har fyra MH i vår samt ett ”prova på” den 28 maj
ihop med HUK för att träna figgarna samt sprida information
till kursarna om MH genom att låta några av klubbens
blandraser få gå banan samtidigt som man förklarar varje
moment.
TK- Appellen gick bra dock inga uppflyttningar, förberedelser
för lydnadstävlingar på Höganäs Hund pågår. Har haft en
Sök-träningshelg mycket positiv respons!!
Styrelsen- införskaffat TV, Whitboards, gjort IPO-skuls
prototyp, skickat påminnelse om städdag, staketet vid
skogen ska kommunen fixa, samt ska kommunen hämta och
såga lite nedfallna träd.

8. Kassarapport
Ingen kassarapport kan ges då kassören varit sjuk,
diskussion kring att ha en vice kassör som skuggar
kassören, framförallt för att inte klubben ska bli sårbar.
9. Ärende för beslut
Medlemmarna beslutade om att styrelsen beslutar om vilka
som ska ha nycklar och vad motkravet för nyckelinnehav är.
10.
Övriga frågor- Sökhelgen blev positiv och en
sökgrupp bildades, nu kom det att diskuteras om mark för
träning. Har klubben någon tillgång på mark för sökträning?
Efterlyser markägare. Förslagsvis höra med ”lilla
skogssällskapet” samt kommunen.
Önskan om att kalendariet hålls uppdaterad.
Städning av stuga och klubbområde ska tas med till nästa
medlemsmöte; hur löser vi det? Städschema? HUR? alla
funderar.
11.
Prisutdelning.
Lena Persson hundförarmärket i brons klarat lydnadsklass 3
Ulrika Klein uppflyttad till lydnadsklass 2
Diplom för utförande av HLR kurs tilldelades: Helena Nord,
Tommy Johansson, Tomas Brandin, Nelly Olofsson, Anette
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Lindvall, Bella Nimark, Lena Hallkvist, Kurre Anderzon, Tilla
Palmquist
Yvonne Sjöstrand- förtjänsttecken i silver för allt arbete för
klubben.

12.

Ordförande avslutar mötet

Sekreterare Tilla Palmquist

Justerare Sandra Elenbrant

Justerare Helena Nord
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