Protokoll för styrelsemöte den 3 augusti kl 19.00
Närvarande: Christer Ekendahl, Christer Palmquist, Tilla Palmquist, Tommy
Johansson, Ulf Andersson

58.Mötets öppnande: Ordförande förklarar mötet öppnat.
59.Godkännande av dagordning bifalles.
60.Föregående mötesprotokoll lästes upp av sekreteraren.
61.Ekonomisk rapport har vi fått av kassören via e-mail. Resultatet i
dagsläget är -34700kr mot förra året. Bland annat är det 7000kr mindre i
medlemsavgifter, -15000 för HUK mindre antal kurser.. 5000kr för
reklamkostnader (flaggor), RUK mental färre hundar och mer utbildning,
inköp av gräsklippare. Det finns underlag för alla poster och viktigt att tänka
på att det är just nu, innan höstterminen drar igång.

62.Övriga rapporter: Höganäs Hund förlöpte bra, posititv kritik från både
domare och deltagare. HUK har haft en aktiveringskurs och en valpkurs i
sommar. Nöjda deltagare. Avvaktar med allmänlydnadsinstruktörsutbildning
pga upplägget och för få deltagare, hoppas att det kan återkomma till våren.
63.Inkomna skrivelser/brev/post. Tävlingssekreterarträff i augusti, de berörda
har fått direktkontakt. DistriktMental kommer att anordna en M3 i Tollarp i
september, en förfrågan om att 2-3 st ska få gå, men måste invänta
kostnadsuppgifterna först. En inbjudan till ett framtidsmöte på revingehed
med samtliga klubbar och rasklubbar i distriktet, folk från FS kommer att
närvara här. Mötet ska vara i september. 3-4 pers från varje klubb är
inbjudna. Viktigt att vi är med, diskussion om vem/vilka vi ska skicka?
Ordförande tar tag i detta, sista anmälningsdagen är 29/8.
64. Höstens kurser/aktiviteter: Agilitytävling, Spårelit och IPO tävling (dock i
Åstorp) 4 MH, SSPK har utställning, Kursverksamhet; valp, unghund,
allmänlydnad, tävlingslydnad Agility fortsättning.
65. Medlemsmöte: Nästa medlemsmöte den 24 augusti. Inga inkomna
skrivelser till detta möte. Dock kvarligger frågan gällande städningen av
stuga och planer sedan förra medlemsmötet.
66. Medlemsvård: De framtagna Policies som finns gäller. Enskild medlem
kan inte frångå dessa och göra som denne själv vill. Vill man göra en
förändring så ska en skrivelse i ärendet in till styrelsen för att där tas upp för
diskussion för en eventuell förändring. Kaffe gratis för våra medlemmar
under hösten. Få lite mer hum om vad som händer i klubben via mailutskick
exempelvis varannan månad. Tommy tar på sig att vara redaktör för detta
och sammanställa en text till sekreteraren som då mailar ut enligt maillistan.
Höganäs Brukshundklubb
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67. Övriga frågor: IPO efterfrågar möjlighet för 6 Skul, Pia har hand om denna
uppgift, ska lämna in kostnadsförslag och vidare info om detta till styrelsen.
Hon är även IPO:s kontaktperson i styrlesen. Frågan efter speglar vid träning
kom upp igen, Pia tar tag i detta tillsammans med Lena H.
68 Ärende för beslut: Policies gäller. Gratis kaffe under hösten för
medlemmar.
69. Handlingsplanen gicks igenom. Skul och speglar återinfördes, Pia
ansvarig. ”Vad händer på klubben?” Tommy ansvarig. Ska gå vidare med
Rampen, kolla upp aktuell lutning ansvarig Tilla. Inköp av dokumnetförstörare,
lamineringsmaskin och Whiteboard klar. Prio för reparation av långsidan på
stugan!
70. Nästa Möte är medlemsmötet den 24 augusti kl 19.00
Nästa styrelsemöte den 7/9 kl 19.00
71. Ordförande förklarar Mötet avslutat

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

Sekreterare Tilla Palmquist……………………………………………………
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