Styrelsemöte Höganäs Brukshundklubb 2 oktober 19.00
Närvarande: Christer Ekendahl, Christer Palmquist, Ulf Andersson, Malin Hall, Sandra
Elenbrant, Marie Tönnerberg

94. Mötets öppnande
95. Godkännande av dagordningen
96. Föregående mötesprotokoll
Lästes upp av sekreteraren.

97. Övriga möten
Förberedelser inför Höganäs Hund 2018 har påbörjats. Jan Tönnerberg, Malin Hall och
Sandra Elenbrant letar sponsorer.

HUK hade brainstorming den 20 september. Diskussion kring att eventuellt dra ner på
antalet kurser. Krångligt att utbilda instruktörer. Det går kanske ordna utbildningar på
klubben.

TK-Elitspårtävling 21-22 oktober. Diskussion kring att eventuellt ställa in tävlingen
eftersom det är väldigt blött i markerna. En startklass i lydnad.

98. Ekonomisk rapport
Fick vi via mail. Se Bilaga.
99. Övriga rapporter
30 september var det städdag på klubben. Mycket dålig uppslutning. Det diskuterades om
det är lönt att ha dessa städdagar.
Ulf återgav om lydnadstävling i Helsingborg. Ulf och Lennart fick mycket beröm för sina
insatser.
16 september var det kick off med dressincykling och museibesök. En mycket trevlig dag
trots en del regnande.

100. Nytt från SBK
Som har en ny logotype.

Skånedistriktet satsar på aktiviteter i lokalklubbar och rasklubbar och utmanar klubbarna
att arrangera en ny aktivitet i form av kurs som klubben inte tidigare haft. Klubben kan
ansöka om ett aktivitetsbidrag på max 5000kr. Distriktet utmanar även klubbarna att
under 2018 arrangera kurser i bruksgrenarna för ungdomar. Ungdomsaktivitetsbidrag på
max 5000 kr kan sökas. Den maximala totalkostnaden för distriktet, för dessa aktiviteter,
kan bli upp till 350 000 kr utan att annan verksamhet blir lidande. Höganäs
Brukshundklubb stödjer detta.
SBK håller sin årliga kongress, 26-27 maj 2018 i Stockholm. Boende betalas av SBK
men resa till Stockholm står klubben för. Styrelsen anser att ordförande bör åka till
kongressen.
Rolf Weiffert kommer att öppna Höganäs Hund 2018.
101. Brev/post
Sandra mailar Ulf om eventuell post.
102. Övriga frågor
Ännu ingen återkoppling ang Äsperöds Ridhus.
Ny klubbskylt på staketet med nya logotypen på.
103. Ärende för beslut
104. Handlingsplan
Sandra kollar upp värdet på snöslungan.
Ny klubbskylt samt beachflaggor med nya SBK logotypen.
Jan T tar kontakt med byggfirma för att reparera det akuta på klubbstugan.

105. Nästa möte
Styrelsemöte 6 november kl 19.00

106. Mötet avlutandes
Ordförande tackade för visat intresse.

Ordförande: Christer Ekendahl_______________________________

Sekreterare: Marie Tönnerberg_______________________________

