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HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB 

PROTOKOLL från styrelsemöte den 9 juni 2014 kl 19.00  

Närvarande   

Christer Ekendahl, Ulf Andersson, Annika Olofsson, Pia Stenberg. Tommy Johansson. Delvis 

närvarande Lena Hallqvist, Tilla Palmqvist     

Frånvarande                         

Roland Sjöstrand, Sandra Elenbrant 

§ 45 Ordförande öppnade mötet. 

§ 46 Föreslagen dagordning godkändes. 

§ 47 Föregående mötesprotokoll 

Godkändes och lades till handlingarna samt läggs in på hemsidan. 

§ 48 Lena Hallqvist 

a. Lena anser att vi behöver ta in en avtalsinstruktör till rallylydnads kurs. Rallylydnad är på 

stort framtåg och klubben har ingen egen instruktör som kan ta detta. Det beslutades att 

Lena tar fram kostnad för detta och lägger upp info/anmälan till kurs med reservation för 

minst antal deltagare, det är viktigt att kursen ej går minus ekonomiskt.                                  

Ulf Andersson reserverade sig mot beslutet att ta in avtalsinstruktör. 

b. Lena ställde frågan om vi kan upprätta någon typ av schema så att vi kan ha köket öppet 

på onsdagar när det är allmänträning. Vi ska isåfall lobba för detta på hemsidan och på 

facebook. 

c. Lena gjorde även upprop för att det behövs mer funktionärer till IPO VM 11-14 september. 

Christer anmälde att han kan. 

§ 49 Tilla Palmqvist 

Tilla informerade att 6 personer vill utbilda sig till MH/MT figuranter den 17-18 juli. Patrik 

från distriktet kommer till klubben den 18 juni så att vi kan gå igenom och uppdatera vår 

MH-bana. Det ska även skrivas kontrakt med figuranterna på hur många gånger man måste 

figga på klubben. Styrelsen beslutade att klubben ska bekosta utbildning till de 6 

figuranterna. Tillas plan är att ha 6 MH / år med början i april 2015. Information om att MH 

banan är i drift ska snarast läggas upp på hemsidan. 
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§ 50 Ekonomisk rapport 

Ulf Andesson rapporterade klubbens ekonomiska ställning per 2014-06-08. Se bilaga.           

§ 51 Övriga rapporter 

Trädfällning/Annika rapporterade att en del träd som utgjort fara nu är fällda.  

§ 52 Övriga Frågor 

Gräsklippare/ Christer Vår gräsklippare ska lämnas in till service. 

Dammsugare/Pia Den dammsugaren som nu finns på klubben klarar inte allt grus m.m som 

dras in i klubbstugan. Pia kollar med Kenneth om ny industridammsugare. Pia tar in 

prisuppgifter på industridammsugare. 

§ 53 Ärende för beslut 

Beslut: Att ta in avtalsinstruktör för rallylydnad 

Beslut: Att klubben bekostar utbildning för 6 st MH/MT - figuranter  

§ 54 Handlingsplan 

En ny punkt på handlingsplanen. se bilaga 

1. Styrelsen – Gå igenom utbildningspolicy + kontrakt 

§ 55 Nästa möte 
Nästa möte är Styrelsemöte kl 18.00 + Styrelse/Kommittémöte kl 19.00 

 
§ 56 Avslutning   

Mötet avslutades.      

 

 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

……………………………………………   …………………………………………………… 

Christer Ekendahl   Annika Olofsson 

 

 

BILAGOR: Ek Rapport per 2014.06.08, Handlingsplan  

 

 

 


