Styrelsemöte den 8 juni 2017 Höganäs brukshundklubb.
Närvarande: Christer Ekendahl, Ulf Andersson, Sandra Elenbrant, Tilla
Palmquist, Christer Palmquist, Pia Stenberg, inbjuden från HUK Susanne
Svensson
Susanne och styrelsen diskuterade kring kursavgifterna, hur vi får reda på
att de kommer in. Hur gör vi smidigast? Instruktörerna mer på?! Tydligare
info på hemsidan? Efter gång två så SKA kursavgiften vara inbetald!
49.Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet
50.Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen
51.Föregående styrelsemötesprotokoll uppläses av sekreteraren,
kommittémötesprotokollet upplästes och godkändes.
52.Övriga mötenInga större sammankomster utöver Höganäs Hundmöte
53.Ekonomisk rapport
Den ekonomiska rapporten har vi fått via mail. Se Bilaga.
54.Rapporter
Det har varit uppvisning på Pannkaksladan. Pia pch Björn visade IPO,
Sandra Agility och Susanne allmänlydnad. Det var mycket folk som
tittade.
Gällande Höganäs hund och Agility tävlingen så är det 1010 starter.
Beräknar tiden för agilityn att starta 8.00 och sluta 19.30. Lydnaden har
haft en infoträff och där är ca 35 starter. PM till rallylydnaden, lydnaden,
exteriören och utställningarna är utskickade. Köket är färdig.
55. Nytt från SBK
Allmän info.. allt gällande projektet ”100 000 medlemmar år 100.” är lagt
på is pga medlemsuppgifterna gällande ”tvångsmedlemskapet” SBK-SKK.
2018 är jubileumsår för SBK, firar 100 år. Har då en ny loggotyp som ska
användas.

56. Distriktsmöte 2017-05-31
Hölls i Rinkaby.
Auktoriserade tävlingssekreterare ska bli uppdelat bruks-lydnad, lydnadrallylydnad.
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Alla bör observera att det finns en instruktör som är avstängd av SBK men
som ändå håller räddningshundskurser på Revinge, det är inte OK och ska
beivras.
Lokalklubbarnas ordförande är inbjudna att deltaga på 2018 års kongress.
(Dock på egen/egna klubbens bekostnad)
57.Inkomna skrivelser/post
Några räkningar och tidningar inkommit. Höganäs energi önskar ha oss
som kund. Telia inkommit med bredbandsavtal.
58. Agilitytävling
20 augusti agilitytävling dubblerad. Saknar funktionärer.
59. Övriga frågor
Ny öppen brevlåda vid ingången är önskvärd från medlemmar.
Förfrågan från Sofia Nilsson om att få gå lydnadsinstruktörsutbildning på
klubbens bekostnad, styrelsen ansåg att det ska diskuteras på
instruktörsmötet i juni.
Gun Zimmer kom på plats åtta i SM vilket vi gratulerar till!
Barbro W:s begraving var fin och torsdagsklubben har donerat en bänk som
står på klubbens veranda i Barbros namn.
Sponsringstankar gällande gymping med hund via Nordic Wellnes
60. Ärende för beslut
Mikael Wiltanders kod tas bort. Sofia Nilsson till lydnadsinstruktörsutbildning
tar vi till instruktörsmötet för beslut där.
Ordförande tar kontakt med valberedningen för namnförslag till styrelsen som
ska tas upp för val på medlemsmötet i augusti som en punkt på dagordningen.
61. Handlingsplan
Container tas bort från listan. Brevlåda tillkommer.
62. Nästa möte
Styrelsemöte 7/8 kl. 19.00
63. Mötet Avslutades.
Ordförande tackar för visat intresse, önskar en god sommar och avslutar
mötet
Ordförande: Christer Ekendahl …………………………………………….
Sekreterare: Tilla Palmquist…………………………………………………
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