Medlemsmöte 6 december 2017 Höganäs Brukshundklubb
Närvarande: 37 medlemmar från Höganäs Brukshundklubb

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna.

2. Dagordningen godkändes

3. Mötet är stadgenligt utlyst.
4. Föregående protokoll lästes upp och godkändes.
5. Till justerare och tillika rösträknare valdes Per Ekroth och Anette Lindvall.
6. Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser
7. Rapporter
HUK-Valpkurs startar i januari, lydnadskurs i slutet på februari och spårkurs i mars.
TK- Under SSPK i september, 10 starter i lydnad. 21 oktober var det en startklass,
lydnad. Elitspår, 21-22 oktober blev inställd pga blöta marker.
9 december, Lusselydnad, alla klasser, 54 anmälningar.
IT-Har varit en del problem med anmälningsformulären, men detta ska nu vara löst.
Höganäs Hund-SBK fyller 100 år 2018 och Höganäs Hund, som arrangeras16-17 juni,
ingår i deras jubileumsapport. SBK´s ordförande Rolf Weiffert kommer att öppna
Höganäs Hund 2018.
Agility-Nya hinder är inköpta. Tyvärr har 48 st L-formade magneter försvunnit.
IPO-Har träning tisdagar och lördagar.
Sponsring-Målet var att få 10 sponsorer, vi har hittills lyckats få 11. Vi har nu även
Dogman bland våra stolta sponsorer. Arbetet med att hitta fler sponsorer pågår
kontinuerligt.
Stugan-Målning. Hörnan mot 111:an fixas provisoriskt i början på 2018.
Styrelsen-Hade en brainstorming med HUK. Det behövs utbildas fler instruktörer.
Vilka kurser vill medlemmarna ha?
Eftersom det börjar röra på sig runt klubben så har Visionsgruppen startat, där
styrelsen och kommittéledarna ingår. Gruppen jobbar gentemot kommunen om en flytt
av klubben blir aktuell.

Till våren står HUK utan ansvarig ledare.
Kurre kommer att lämna som köksansvarig. Det kommer inte att finnas någon i köket
vid kursverksamheter.
Lås på bodarna bytes ut, från nycklar till kodlås. Bom monteras på agilityboden.
Höganäs Brukshundklubb fyller 65 år 2018.
SBK har ny logotype, där Skånedistriktet är först i landet att börja använda den.

Specialsök-Haft en nybörjarkurs, fortsättningskurs i februari.

8. Kassarapport
Ekonomisk rapport, se bilaga 1.
Under året har köket renoverats, nya agilityhinder har köpts in, även en hjärtstartare
har köpts in.
9. Ärende för beslut
Inga ärende för beslut.
10. Övriga frågor
I augusti 2018 kommer det att arrangeras agilitytävling.
11. Prisutdelning
Lena Persson klarade fortsättningsklass och avancerad med Toke i lydnad.
Lena klarade även rallylydnad, fortsättningsklass med Keno.
Grattis!
Bodil Carlsson klarade startklass, lydnad med Balder!
Grattis!
Förtjänsttecken i brons till Sandra Elenbrant.
Grattis!

12. Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Justerare: Anette Lindvall________________________
Justerare: Per Ekroth____________________________

Ordförande: Christer Ekendahl______________________
Sekreterare: Marie Tönnerberg______________________

