
HÖGANÄS BRUKSHUNDSKLUBB 

PROTOKOLL från Styrelsemöte den 5 augusti 2013 kl  19oo  

Närvarande   

Christer Ekendahl , Ulf Andersson, Sandra Elenbrant, Christina Ekman-Ljungström, Roland 

Sjöstrand 

§55   

Mötet öppnades av ordförande och dagordningen  godkändes 

§56 

Föregående mötesprotokoll 3.6 

Gicks igenom. Följande kommenterades:  §58  Övriga Rapporter/Deltagandet i Jonstorps 

Marknad inställdes pga dålig anslutning av frivilliga medlemmar att ställa upp i HBK:s stånd 

på marknaden.  Lagning staket Appellplanen Beslöts att lägga in kostnaden i budgeten för 

2014. 

§57 

Ekonomisk rapport 

Intresserade medlemmar som önskar ta del av det ekonomiska utfallet ombeds kontakta 

Ordföranden eller Kassören! 

§58 
Övriga rapporter  
-- 
 
§59  
INKOMNA SKRIVELSER/POST  
 

Skrivelse från Höganäs Kommun betr kostnad för att åtgärda förstörda  gräsmattor längs  

Sporthallsvägen som utnyttjats av Klubben som Parkeringsplats under Höganäs Hund i juni. 

Anklagelsen är ogrundad och Ordf  tar kontakt med berörda inom kommunen när de är åter efter  

semestrar.   

 
§60 
MEDLEMSMÖTE 21 augusti 
Inga skrivelser har hittills inkommit.  Nytt för detta Medlemsmöte är att Petra Nielsen inbjudits  att 

presentera en av brukshundklubbens grenar - DRAGHUNDSSPORT!!  Avsikten är att i fortsättningen 

till Medlemsmötena ta in intressanta föredragshållare och ämnen som kan göra mötena mer 

välbesökta! 

§61 

ÖVRIGA FRÅGOR 

Förfrågan har kommit  om möjlighet till övernattning på Brukshundklubben.   Sandra E undersöker  

vilka möjligheter som finns och hur andra klubbar löst frågan. 



 

På höstterminen ska Styrelsemedlemmarna  göra studiebesök på klubbens kurser för att lära sig mer 

om HuKs  och IPOs aktiviteter.  Sandra E ger information till Instruktörerna vid nästa HUK-möte!  

 

Offentliggörande av protokoll på HBK Hemsida  Beslöts att från och med nu lägga in protokoll från 

Styrelsens möte samt Medlemsmötena under speciell flik på Hemsidan. 

POLICIES för HBK 

HBK policies håller på att  uppdateras.  Genomgång fortsätter nästa Styrelsemöte. 

 

TRIVSELREGER på Höganäs BK (från 2005) Behålls oförändrade! 

(Sandra E informerar alltid sina kursdeltagare om dessa Trivselregler.  Tar också upp detta vid nästa 

HUK-möte) 

POLICY FÖR UTHYRNING AV KLUBBSTUGA 

 OCH APELLPLANER    Tas upp vid Styrelsemötet i okt! 

POLICY BOKNING AV PLANER Finns ingen Bokningsansvarig. Tas upp på Kommitté &          

   Styrelsemötet den 2 sept. 

POLICY NYCKLAR & NYCKELSKÅP 

(från 2007 & 2005)  Behålls oförändrad!  

§62 

ÄRENDEN FÖR BESLUT 

Lagning av staket – läggs in i budget för nästa år. 

Styrelsemedlemmarna ska göra studiebesök vid HUK och IPO-kurser under hösten. 

Protokoll från Styrelsemöte och Medlemsmöte ska läggas ut på HBK Hemsida. 

§63 
Uppföljning av Verksamhetsplan för 2013 
Tas åter upp nästa styrelsemöte i 2 september. 

 

§64 
Handlingsplan: Uppdateras nästa styrelsemöte.   

 
§65  
Nästa styrelsemöte   
Måndag 2 sept blir ett kombinerat Styrelse & Kommittéansvarig möte.  Styrelsemötet börjar kl 18.00 

och därefter Styrelse & Kommittéansvarigmöte kl 19.oo 

  

§54  
Mötet avslutades 

 
 

Ordförande    Sekreterare 

 

……………………………………………   …………………………………………………… 

Christer Ekendahl   Christina Ekman-Ljungström 

 

BILAGOR Ek Rapport per 31.7 kommer att översändas.  Handlingsplan per 3.6 bifogas. 


