
 
 

Höganäs Brukshundklubb 
                                                                                                                                                Box 97 263 21 Höganäs  

ordforande@hoganas-bk.se ∙ 
                                                                                                                                 www.hoganas-bk.se 

Protokoll för styrelsemöte den 2 november kl 19.00 
 
Närvarande: Christer Ekendahl, Tilla Palmquist, Tommy Johansson, Ulf 
Andersson, Sandra Elenbrant, Christer Palmquist                    
 
 
100.Mötets öppnande: Ordförande förklarar mötet öppnat. 
 
101.Godkännande av dagordning bifalles. 
 
102.Föregående mötesprotokoll lästes upp av sekreteraren. 
 
103.Ekonomisk rapport har vi fått av kassören via e-mail. Resultatet i 
dagsläget är att vi ligger efter, men vissa inkomstfakturer är ännu inte 
skickade (gällande en helg i september). 
 
104.Övriga rapporter: RUK Mental har lagt in ett önskemål om att skicka en 
till Testledarutbildning i december, detta bifalles. HUK har skickat ut en 
inbjudan till en ”kick-off” träff/middag för instruktörer och hjälpare. 
TK har haft en dubblerad elitspårtävling i oktober, överlag förlöpte 
tävlingarna väl. Lite strul på lördagen men inget som inte löstes under 
dagen. Information från tävlingsledarfortbildningen i Tollarp den 29-30, både 
domare och tävlingsledare från distriktet träffades där gällande de nya 
lydnadsreglerna som ska införas 2017. Allmänt förvirrande, då det verkar 
som det är väldigt lite som är klart gällande hur man ska genomföra dessa 
lydnadsregler på bästa möjliga likvärdiga sätt.  
 
105.Inkomna skrivelser: Distriktet har skickat ut önskemål om hur MH:s 
funktionärer ska inrapporteras vid varje MH hädan efter. Samt efterlyser 
tjänstgöringsintygen. (Vi har skickat in allt vårt) 
 
106.brev/post. Några räkningar har inkommit samt ngn tidskrift.  
 
107.Klubbens policys är uppdaterade och finns i policyspärmen på kontoret. 
 
108. SKK´s organisationsutredning: SBK och rasklubbar är inbjudna till en 
träff 19/11 i Malmö gällande ny medlemsavgift. Vi hoppas kunna skicka två 
personer dit. SKK avser att lägga på medlemsavgift till SKK med 200kr 
ovanpå medlemskap i SBK och eller medlemskap i rasklubb. Vilket innebär 
ALLA medlemmar i SBK SKA vara medlemmar i SKK också. Något som 
SBK inte anser nödvändigt. Innebär en kraftig höjning av medlemsavgiften 
för alla med 200kr om året som oavkortat går till SKK direkt. Vi befarar att 
detta kommer att resultera i minskade medlemsantal istället för ökande. 
 
109. Förtjänsttecken: fem år som AKTIV för klubben är grundkravet för 
diskussion: Förslag: Fem-sex namn diskuterades. Sekreteraren skickar 
uppgifter på personerna till ordförande som skickar in dessa. 
 
110.Medlemsmöte torsdagen den 8 december, dagordningen för mötet ska 
finnas på klubben sju dagar innan. Julbord efter mötet i vanlig ordning. Samt 
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att ARRAK finns på plats för ev klädprovning/köp av julklapp. Lennarts 
inbjudan av markägarna till Julbordet bifalles. 
 
111. Årsmötet: Datum för detta möte bestämdes till 15/2. Tipsa 
valberedningen om ev ordförande för detta möte. Inga skrivelser har inkommit 
till årsmötet. 
 
112. Övriga frågor: Diskussion om träningsgruppens dokumentation. Vem 
håller i det? 
 
113. Ärende för beslut: Namnen till Förtjänsttecken skickas till ordföranden, 
försöka skicka två personer till mötet den 19/11 gällande medlemsavgift till 
SKK.  
Datum för årsmöte fastlades till den 15/2 2017. Inbjudan av markägare till 
julbord bifalles. 
 
114. Handlingsplanen gicks igenom. 
 
115. Nästa styrelsemöte är den 7 december kl 19.00. 
 
116. Ordförande förklarar Mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 Ordförande Christer Ekendahl…………………………………………………. 
 
 
 
 
 
Sekreterare Tilla Palmquist……………………………………………………  

 


