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HÖGANÄS BRUKSHUNDSKLUBB
PROTOKOLL från Styrelsemöte den 7 oktober 2013 kl 19.00
Närvarande
Christer Ekendahl, Ulf Eliasson, Ulf Andersson, Christina Ekman-Ljungström, Roland
Sjöstrand, Sandra Elenbrant,
§77
Mötet öppnades av ordförande och dagordningen godkändes
§78 Föregående mötesprotokoll 2.9
Gicks igenom. Godkändes för insättning på Hemsidan.
§79 EKONOMISK RAPPORT
Intresserade medlemmar som önskar ta del av det ekonomiska utfallet ombeds kontakta
Ordföranden eller Kassören!
§80 ÖVRIGA RAPPORTER
Parkeringen på gräsmattorna HH2013. Kommunen har svarat mycket faktaspäckat och
vidhåller att HBK ska betala kostnader för förstörda gräsmattor, träd och lökar. Ordförande
försöker få personlig kontakt för att diskutera om man inte kan komma till någon form av
jämkning. Risken är att detta kan dra på sig stora kostnader för klubben som vi inte anser
vara helt befogade.
Kommunen har efter påstötning av Thomas B. byggt på staket söder i skogen vid grinden
mot 111:an fram till idrottsplanens staket! Mycket bra.
Ordföranden rapporterar! Uthyrning i Oktober - Mopsklubben var mycket nöjd och
lämnade överskott från mötet till HBK! Fågelföreningen var likaledes mycket nöjda och vill
gärna hyra klubbstugan igen nästa år. Fågelföreningen har även frågat efter kostnad för att
få hyra Lektionssalen på Klubben en gång i månaden för möten (20 pers ca per gång) under
2014. Ordf. svarar med kostnadsförslag (300kr/gång). Svenska Schnauzerklubben var även
de mycket nöjda med service och hyra av planerna etc.
Berner Sennen klubben önskar hyra planen 9 nov.

§81 INKOMNA SKRIVELSER/POST
Kallelse till Ordförandekonferens i Revinge den 11 oktober. Ordf kan ej närvara och ingen
ersättare kunde ställa upp.
Skrivelse har kommit där det påpekas att Höganäs BK inte har befogenhet att hålla
Patrullhundskurs. Man kommer därför att ändra namnet på kursen.
Inbjudan har kommit från Höörs BK betr möte för Lokalklubbarnas Patrullhundsombud den
17 okt. Höganäs BK har inget sådant ombud.
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§82 POLICIES
Existerande HUK-policies kommer att behandlas på kvällens HUK-möte.
”POLICY för uthyrning av klubbstuga och appellplaner” gicks igenom och reviderades.
Dokumentet fungerar även som kvitto på uthyrningen. Tillägg gjordes till Prislista 2013:
Uthyrning av Lektionssal 300kr/gång om återkommande.
§83 ÅRSMÖTE
Motioner till årsmötet ska vara inne senast 20 okt (Har lagts ut på Hemsidan resp Facebook
av Ordf/Sandra S). Lista på Mottagare av Förtjänsttecken ska vara klart nästa Styrelsemöte.
Ulf Andersson skickar ut anmodan till kommittéansvariga att skicka in BUDGET &
VERKSAMHETSPLAN 2014 till honom senast den 6 dec. Sekr skickar ut motsvarande
anmodan vad gäller Verksamhetsberättelse.
§84 AVSLUTNINGSFEST
Anordnas lördagen den 26 okt kl 18 för Kursdeltagare och övriga medlemmar. Inbjudan
ligger ute på Hemsida & Facebook samt har mailats till medlemmarna. Diplom och andra
utmärkelser för kursdeltagare kommer att utdelas. Se bifogad inbjudan.
§85 FIXARDAG!
Beslöts att ställa in planerad FIXARDAG den 26 okt. Istället kommer LISTA att sättas upp på
ANSLAGSTAVLAN utanför Klubbhuset snarast (Sekr) över de uppgifter som till dags dato
anses behöva åtgärdas i Klubbhus och på Planer. Denna information sätts även ut på
Hemsida & Facebook. Sedan är förhoppningen att det finns frivilliga som åtar sig att ta på sig
de olika åtgärderna. Detta är en test.
§86 ÖVRIGA FRÅGOR
Styrelseledamöterna ska göra sitt bästa för att besöka HUKs Hundkurser på Klubben
framöver.
Inför hösten ska vi be Kurre A inventera musfälleförrådet för att undvika liknande invasion
som förra säsongen!
§87 ÄRENDE FÖR BESLUT
# Policy för uthyrning av Klubbstuga och Appellplaner – i prislistan lades till pris för
återkommande uthyrning av Lektionssalen.
# Sedvanligt julmat servereras på Medlemsmötet i december
§88 HANDLINGSPLAN
Lägg till: Musfälle-beståndet Kurre A undersöka snarast. Ansvarig Ordförande
§89 MEDLEMSMÖTE I DECEMBER
Föredrag om Hundtandvård! Beslöts att sedvanlig julmat ska serveras.
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§90 NÄSTA MÖTE
Måndag den 4 november 2013
§91 AVSLUT
Mötet avslutades.
Ordförande

Sekreterare

……………………………………………
Christer Ekendahl

……………………………………………………
Christina Ekman-Ljungström

BILAGOR Ek Rapport per 30.9.13 har översänts till styrelsemedlemmarna. Handlingsplan per
7.10.2013/Inbjudan Höstfest/Policy Uthyrning …/Fixarlista bifogas.

