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HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB
PROTOKOLL från styrelsemöte den 7 april 2014 kl 19.00
Närvarande
Christer Ekendahl, Ulf Andersson, Annika Olofsson, Tommy Johansson. Delvis närvarande Sandra
Elenbrant

Frånvarande
Pia Stenberg, Roland Sjöstrand

§ 23 Ordförande öppnade mötet.
§ 24 Föreslagen dagordning godkändes.
§ 25 Föregående mötesprotokoll
Godkändes och lades till handlingarna samt läggs in på hemsidan.
§ 26 Ekonomisk rapport
Ulf Andesson rapporterade klubbens ekonomiska ställning per 2014-03-31. Se bilaga.
Ulf kollar även upp ej erlagda kursavgifter.
§ 27 Övriga rapporter
Invigning Sporthallen/ Christer rapporterade om att vi fått förfrågan om deltagande vid
invigningen av sporthallen den 30 augusti
SM 2015/ Christer Christer, Ulf och Lena ska på info möte ang SM den 9 april
Regionsmöte/Christer Christer informerade om regionsmöte för kommittéer den 24 april
Tävling/Christer Vi har fått förfrågan om vi vill hjälpa till på regions deltävling i Landskrona.
Christer har fått påminnelse ang regionstävling i Rallylydnad den 19 april, Annika kollar om
hon fått första förfrågan.
Utbildning/Sandra Sandra rapporterade från sin utbildning i Ystad den var mycket bra. Det
ska även vara en blåbärshoppnings tävling i Ystad
Agility/Sandra Från och med år 2017 kommer det nya regler på Agility och våra hinder är då
inte godkända.
Policy/Sandra Vi behöver uppdatera någon policy
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§ 28 Inkomna skrivelser/post
Klippning av Gräs/Christer Christer har fått ett erbjudande från en av våra medlemmar att
klippa gräs och röja.(se bilaga.)
Skrivelse till medlemsmötet/Christer Vi har fått en skrivelse till medlemsmötet ang hund i
stugan. Styrelsen avslår skrivelsen med hänvisning till förra medlemsmötets beslut.(se
bilagor.)
Skrivelse till styrelsemöte/Christer Vi har fått en skrivelse ang förtjänsttecken. Annika
besvarar skrivelsen. Beslut att vi i fortsättningen kommer att dela ut förtjänsttecken varje
årsmöte.(se bilaga.)
Inbjudan/Christer Christer har fått en inbjudan till ordförande konferens den 23
april.Christer kan ej närvara på den
Förfrågan från Lottakåren/Christer E informerar om att Lena Hallkvist fått en förfrågan från
lottakåren. Om vi vill ha en station på klubben under ett cykel arrangemang som de ska
anordna den 19 juli.
FCI IPO /Christer Christer informerade ang FCI IPO VM i Malmö 9-14 september
§ 29 Övriga Frågor
Hål i Gatan/Annika det är stora hål i gatan som måste åtgärdas. Christer kollar med
kommunen ang detta.
Tömning av soptunnor/Annika Annika kollar om Tilla har någon tid kvar på sin
arbetsträning, om så är fallet kanske Tilla kan ombesörja detta
Städdag Styrelsen/Annika Alla kontor/rum behöver röjas i klubbstugan. Mycket gammalt
som måste bort för att bereda plats. Beslutades att Styrelsen tar en gemensam röjning.
Klubbjackor/Ulf Ulf har betalningsläget under kontroll
Tillas Utbildning/Christer Christer tar upp det med Sandra nästa möte.
§ 30 Ärende för beslut
Beslut: Tjänstetecken ska delas ut varje år.
Beslut: Avslag på skrivelse om hund i stugan.
Beslut: Styrelsen ska ha en gemensam röjdag i stugan.
§ 31 Handlingsplan
Sandra har uppdaterat handlingsplanen. Eftersom hon ej är närvarande skjuts detta till nästa
möte.
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§ 32 Nästa möte
Nästa möte är medlemsmöte 23 april.
§ 33 Avslutning
Mötet avslutades.

Ordförande

Sekreterare

……………………………………………
Christer Ekendahl

……………………………………………………
Annika Olofsson

BILAGOR: Ek Rapport per 2014.04.02, mailförfrågan ogräsklippning, skrivelse till styrelsen ang
förtjänstecken, skrivelse till medlemsmöte ang hund i stuga.

