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HÖGANÄS BRUKSHUNDSKLUBB 

PROTOKOLL från Styrelsemöte den 6 januari 2014  kl  10.00  

Närvarande   

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

Elenbrant samt delvis Cornelia Wiltander & Sara Ekendahl 

 

§1  Mötet öppnades av ordförande 

§2  Ungdomsverksamheten 

Cornelia Wiltander & Sara Ekendahl vill starta en ungdomsgrupp inom Höganäs 

Brukshundklubb vilket förslag har mötts med stor entusiasm från Styrelsen.  Ulf A skickar 

lista till C &S över medlemmar under 18 år.  Sandra E har igångsättningsmöte med Cornelia 

& Sara den 20 jan kl 18.00.  C&S:s avsikt är att ha möte en gång i månaden med intresserade 

unga hundägare. 

§3  Mötet godkände dagordningen 

§4  Föregående mötesprotokoll 

Godkändes och lades till handlingarna samt läggs in på Hemsidan av Sandra. 

§5  Ekonomisk rapport 

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

Ordföranden eller Kassören! 

 

§6 Övriga rapporter 

425 adresser till personer inom Höganäs kommun med hundar mellan 0-5 år har nu erhållits 

från SKK:s ägarregister.  Ny broschyr om HBK och kurser är klar.  Sandra E och Lena H 

kommer att göra postutskick av broschyr till dessa 425 hundägare.  Sandra E och Lena H har 

nu delat kurs-ansvaret mellan sig för att lätta bördan för Lena. 

HEMSIDAN Kursanmälan.  Direktanmälan kan nu göras direkt via Hemsidan.  Kursbekräftelse 

e-mailas direkt till medlem.  Ulf Andersson önskar kopia av kurs-anmälningar vilket Sandra 

ombesörjer. 

Anmälan om medlemskap i HBK/SBK kan nu också göras direkt via Hemsidan. 

Skogen  Kommunen har varit och röjt i skogen efter första stormen men efter den andra 

stormen ligger många trädfällen kvar och en del kan vara direkt farliga.  Sandra E kontaktar 
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kommunen om ytterligare borttagning samt hur de ställer sig till om Klubben själva ordnar 

med nedsågning och bortforsling. 

Lydnadstävling i december 

Deltagarna var mycket nöjda. Det var bra flyt i tävlingarna.  Deltagarantalet var färre än 

tidigare.  Köket gick plus. 

§7  Inkomna skrivelser/post 

1)  Studiefrämjandets utbud ”Tänk Hund 2014” riktat direkt mot hundklubbar har erhållits från SBK 

Skånes Distrikt.  Studiefrämjandet sponsrar kurs-kostnaderna!  Styrelsen anser att kurserna 

LEDARUTVECKLING (kommittéer & instruktörer)    

FÖRENINGSKUNSKAP (nya styrelsemedlemmar) 

KASSÖRSUTBILDNING  

FÖRENINGSKÄNSLA (styrelse, kommittéer, instruktörer, medlemmar)  

är viktiga för HBK.  Tas upp på Årsmötet och vid nästa Kommittémöte. 

2)  Förfrågan från kommunen om Höganäs Brukshundklubb är intresserat av att delta med aktivitet 

för ungdomar under Sportlovet w8.  Svar ska vara inne den 10/1.  Mötet beslöt att HBK kan ställa 

upp med Öppet Hus för ungdomar en av dagarna under sportlovet.   Ett sådant evenemang kan 

kanske också utnyttjas av Ungdomsgruppen att värva medlemmar.  Sandra E börjar dra i trådarna för 

en sådan aktivitet. 

§8  HBK Policy 

Gammal Policy betr totalt Hundförbud i Klubbstugan har annullerats.  Numera gäller Hundförbud i 

Kök & Cafeteria medan däremot Hund är tillåten i Teorisalen.  

FRI HUNDKURS PÅ HBK   Ordalydelse något förändrad.   

Beslut taget gällande båda Policy på Medlemsmöte den 11 dec.  Nya ordalydelser skickas till Lena 

Hallkvist för kännedom och kommentar.  

 Policy betr ÖVERNATTNING I KLUBBSTUGAN ska vara klar till nästa styrelsemöte.  Ansvarig 

Styrelsen. 

§9  Verksamhetsplaner 2014 

Delades ut till styrelsemedlemmarna av Ulf Andersson. Eventuella  kommentarer ska inlämnas till 

Ordförande före nästa styrelsemöte 3 februari. 

§10  Årsmöte 

Lättare förtäring till årsmötet den 12 februari ordnas av Kurre A.  Valberedningens utskick läggs ut på 

Hemsidan av Christer E.  Revisorerna har inbjudits av Ulf A till nästa styrelsemöte. 

§11  Övriga Frågor 

IPO kommer att ordna Läger med övernattning i Klubbstugan mellan den 28/2 – 2/3. 

§12 Ärende för beslut 

Träningsstege – Styrelsen åtar sig ansvaret för att få fram en sådan. 

Beslöts utnyttja Studiefrämjandets utbud Tänk Hund 2014 (§7)med sponsrade kurser för 
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styrelsemedlemmar, kommittéer, instruktörer & medlemmar.   

 

§13  Handlingsplan 

Träningsstege – Styrelsen tar tillbaka ansvaret för ärendet eftersom stegen ännu inte har tillverkats.   

Roland S frågar Thomas Brandin om han kan vara behjälplig med att tillverka en sådan. 

§14  Nästa möte 

Måndagen den 3 febr  kl 19.00 

§15  Avslut   

Mötet avslutades.      

Ordförande    Sekreterare 
 
……………………………………………   …………………………………………………… 
Christer Ekendahl   Christina Ekman-Ljungström 

 

BILAGOR Ek Rapport per 31.12.13 har översänts till styrelsemedlemmarna.  Handlingsplan per 

6.1.2014 bifogas.  Vid mötet genomgångna Policy kommer att skickas separat.  

 

 

 


