Protokoll för styrelsemöte den 4 januari kl 19.00
Närvarande: Christer Ekendahl, Tilla Palmquist, Ulf Andersson, Sandra
Elenbrant, Christer Palmquist, Pia Stenberg

131.Mötets öppnande: Ordförande förklarar mötet öppnat.
132.Godkännande av dagordning bifalles.
133.Föregående mötesprotokoll lästes upp av sekreteraren.
134. Övriga möten. Ny punkt efter årsmötet för att kolla upp kommitteerna
och gruppernas arbete under året.
135. Ekonomisk rapport har vi fått av kassören via e-mail. Se Bilaga.
136.Övriga rapporter: Information om ny MT2017 på Landskrona den 11 /1
kl 19.00. Ett MT som kommer att gå parallellt med vanliga MT.
TK hade en lydnadstävling i december, ca 80 starter. Den förlöpte bra, både
funktionärer och deltagare var nöjda.
137.Inkomna skrivelser: Bestämmelser gällande Inmätning för bruksraser för
bruksprov. Denna har skickats vidare till TK.
138.brev/post. Några räkningar har inkommit.
139. Årsmöte. Genomgång av styrelsen samt stugans
verksamhetsberättelser. Två verksamhetsplaner ska göras om RUK Mental
och HUK. Kassören får in verksamhetsberättelserna och skickar dessa till
sekreteraren som gör en ”grundlunta”, som kassören kompletterar med
resultatberäkningen samt revisionsberättelsen efter möte med revisorerna.
Sedan skickas denna för kopiering.
140. Övriga frågor: Diskussion kring funktionärernas mat under våra
tävlingar; samt om vi ska hitta på något med kommittéansvariga. Gällande
nycklar; det är få i antalet, de måste in. Sandra skickar ut påminnelse. ska vi
göra fler nycklar eller se över systemet ev ha ngt med kod, höra med kod
och nyckelansvarig. Helena Nord önskar gå en ringträningskurs, vilket gör
att hon kan hålla i de ringträningarna vi har på klubben, både som kurs och
under Höganäs Hund.

141. Ärende för beslut: Helena Nord får gå utbildningen. Två budgetar ska
skickas om (RUK Mental och HUK). Påminnelse om nycklar in ska skickas
ut.
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142. Handlingsplanen gicks igenom. Den färdigställda handlingsplanen ska
biläggas till protokollet
143. Nästa styrelsemöte 1 februari kl. 19.00
144. Ordförande förklarar Mötet avslutat.

Ordförande Christer Ekendahl………………………………………………….

Sekreterare Tilla Palmquist……………………………………………………
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