Protokoll för styrelsemöte den 11 maj kl 19:00.
Närvarande: Christer Ekendahl, Christer Palmquist, Tommy Nilsson, Sandra
Elenbrant, Pia Stenberg, Ulf Andersson, Tilla Palmquist

35.Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat
36.Godkännande av dagordning bifalldes.
37.Föregående mötesprotokoll
Sekreteraren läste upp föregående mötesprotokoll
38.Ekonomisk rapport
Kassören har skickat en klumpsumma till ordförande för att kunna
ombesörja löpande utgifter för tillfället. Det vill säga att just nu så hjälps
kassör och ordförande åt med räkningar och utbetalningar. SBK har höjt
medlemsavgiften med 20 kr sen januari. Medlemskapet kostar alltså
487kr från och med den 1 juni. Sandra ändrar informationen på
hemsidan.
39.Övriga rapporter
Fyra nya A-figuranter för MH är utbildade. MH-banan har kvalitetssäkrats
av distriktet. Kursverksamheten är i fullgång, Sandra fick klartecken på
att beställa kontorsutrustning och Whiteboards. Specialsök har haft en
inofficiell tävling. Planeringen för Höganäs Hund är i full gång.
40.Post/ inkomna skrivelser
Sekreteraren läste upp de skrivelser som kommit; ett rörande strul på
SBK-tävling gällande automatiska stängningar, uppmanar alla att
dubbelkolla sina tävlingar så de är öppna för anmälan när de ska. Det
har kommit en ny tjänstgöringsrapport som ska användas i rallylydnaden
som sen ska in till distriktet, Sandra tar tag i det. Vi har även fått en
inbjudan till rallylydnadstävling i Bjuv och en utställning i Tollarp. Kallelse
till distriktsmöte den 25 maj i Revinge utöver detta endast räkningar som
kommit.
41. Övriga frågor
Gällande Nycklar så fick styrelsen efter medlemsmötets beslut handhålla
över vem som har tillgång till nycklar och larm; Lotta Artmans och Anna
Hammars nycklar är på väg in. Frågan om Mikael Witanders/Lena
Hallkvists skåp nr 22 vara eller icke togs upp. Markus Fornbacke och
Helena Nord ska ha nycklar relaterat till aktivt deltagande, hjälpare på
kurs vill bli instruktör, valberedningen. Översyn gällande mailadresser
och att de är kopplade till rätt personer/poster. Det är fotbollscup på den
angränsande anläggningen så det kan bli lite kaos på bilparkeringen
men det har inte med brukshundklubben att göra utan det är
idrottsföreningen.
Höganäs Brukshundklubb
Box 97 263 21 Höganäs
ordforande@hoganas-bk.se ∙
www.hoganas-bk.se

42. Ärende för beslut
Helena Nord och Markus Fornbacke ska ha nycklar.
43. Handlingsplanen gick igenom, ingen förändring än.
44. Nästa styrelsemöte blir den 1 juni kl. 19.00.

45.Mötet Avslutas.

Ordförande: Christer Ekendahl ……………………………………………….

Sekreterare: Tilla Palmquist …………………………………………………..
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