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HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB 

PROTOKOLL från styrelsemöte den 6 augusti  2014 kl 18.00  

Närvarande   

Christer Ekendahl, Ulf Andersson, Annika Olofsson, Sandra Elenbrant.                                                 

Delvis närvarande Tommy Johansson     

Frånvarande                         

Pia Stenberg 

§ 57 Mötets öppnande                                                                                                          

Ordförande öppnade mötet. 

§ 58 Godkännande av dagordning                                                                                                 

Föreslagen dagordning godkändes. 

§ 59 Extra Styrelsemöte                                                                                                                         

Vi ajournerar oss efter punkt 62 och fortsätter styrelsemötet så snart kommittee mötet är 

avslutat. 

§ 60 Föregående mötesprotokoll 

Godkändes och lades till handlingarna samt läggs in på hemsidan. 

§ 61 Ekonomisk rapport 

Ulf Andesson rapporterade klubbens ekonomiska ställning per 2014-07-31. Se bilaga. 

 § 62 Styrelsesammansättning                                                                                                   

Verkställande utskott Ordförande Christer Ekendahl, Kassör Ulf Andersson och Sekreterare 

Annika Olofsson bildar det verkställande utskottet som kan ta beslut upp till 5000 kr.                                                                                                                         

Sandra Elenbrant blir ordinarie ledamot.     

§ 63 Övriga rapporter 

MH-MT Utbildning/Annika rapporterade att utbildningen nu är genomförd och att det nu 

finns 3 st. A-figgar och 3 st. B-figgar till MH på klubben. Alla 6 är även godkända som B-figge 

till MT. Planen är att under 2015 ska det genomföras 6 st. MH på klubben. Gruppen arbetar 

för närvarande med att uppdatera vår utrustning och bana. 

Japansk Spetsklubb/ Christer rapporterade från evenemanget som Japansk spetsklubb haft 

på vår klubb. Deltagarna var mycket nöjda med vårt arbete. 



2 

 

Jonstorps Marknad/ Christer och Sandra rapporterade från Jonstorps marknad, det var 

väldigt dåligt organiserat från arrangörerna och mycket dålig uppslutning från vår klubb. Det 

är tveksamt om vi i fortsättningen ska delta i Jonstorp. 

§ 64 Inkomna Skrivelser 

Skrivelse från Mikael Wiltander till medlemsmötet.  Se bilaga Skrivelsen lämnas vidare till 

medlemsmötet.                                                                                                                                      

Det är uppenbart att det finns en del missförstånd och olika tolkningar inom klubben. 

Styrelsen resonerar igenom hur vi tolkar olika saker för att kunna lämna ett gemensamt svar 

på medlemsmötet. Se bilaga 

Skrivelse från Susanne Palm angående olåsta, öppna dörrar på klubben.                                  

Styrelsen informerar de olika kommitteeansvariga på klubben att vara extra noga med detta. 

Skrivelse från Barbro Wilson och Christina Ekman-Ljungström angående sponsring av Gun 

Zimmer på SM i Rallylydnad.                                                                                                                 

Detta bifalles av styrelsen. 

Skrivelse från SKK angående § 58 SKK/ UtstK nr 3/ 2014 påminnelse om vikten av att 

vidarebefordra alla ärenden och händelser utöver det vanliga på utställningar. 

§ 65 Kommitteemöte                                                                                                                        

Christer ställde frågan till Lena om hur det blir med duschen. Lena svarade att det nog inte 

blir någon dusch.                                                                                                                                      

Eftersom detta är ett beslut på ett årsmöte kommer styrelsen att se över andra alternativ för 

att få dusch installerad, tidigare beslut angående installationen verkar nu ej vara aktuellt 

längre. 

§ 66 Kommande möten                                                                                                          

Medlemsmöte är utlyst till den 20 augusti 2014                                                                                                                                                     

§ 67 Övriga Frågor 

Gräsklippare/ Christer Vår gräsklippare är nu servad och fungerar utmärkt. 

Protokoll från kommittéer/ Christer påpekade att vi behöver protokoll som är förda under 

kommittémöten. Sandra ser till att styrelsen får dessa protokoll. 

Klubbjacka/ Christer vill att Gun bär vår klubbjacka under SM tävlingen eftersom klubben 

ska sponsra Gun. 

IKEA Skåp och lister/ Sandra tänker åka till IKEA och inhandla prisskåp och tavellister. 

Tolkningar/ Annika utarbetar en gemensam beskrivning om hur vi i styrelsen tolkar olika 

sorters aktiviteter på klubben och vad som gäller då. Se bilaga. 
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Dusch/ Christer och Annika har tidigare diskuterat ett allternativ till installationen. 

Beslutades att ta in rörfirma till rördragningen, och att installera en duschkabin. Detta 

kommer troligtvis att bli billigare än tidigare förslag. 

Kök/ Christer Eftersom klubben har ett bättre resultat än väntat rekommenderar Christer att 

vi gokänner köp av ny spis. Detta bifalles av styrelsen.                                                                  

Det kommer att vara räkfrossa på kursavslutningen till en kostnad av 120 kr/ person. 

Utbildning/ Styrelsen Styrelsen beslutade att Anna-Matilda Palmquist ska genomgå 

Lärarutbildning 

Val/ Ulf påminde om att det är några i styrelsen som ska väljas om på årsmötet och att det 

är hög tid att fundera igenom sin situation. 

HH 2015/ Sandra vill utöka sina tävlingsklasser till nästa år och behöver då mer 

utrymme/planer. Christer tar upp detta med Eva.                                                                                             

Ulf tänker utbilda sig till tävlingssekreterare för rallylydnad inför nästa års tävlingar 

Staket/ Sandra påpekar att staketer måste snarast bytas ut, det har varit 2 st. incidenter 

under sommaren 

§ 68 Ärende för beslut 

Beslut: Att VU är utsett 

Beslut: Att Sponsra Gun Zimmer vid SM 

Beslut: Att installera dusch enligt nytt förslag  

Beslut: Att köpa in ny spis till köket 

Beslut: Att Anna-Matilda Palmquist ska genomgå lärarutbildning 

§ 69 Handlingsplan 

Inga nya punkter på handlingsplanen. Annika går igenom handlingsplanen och uppdaterar 

planen för genomförda punkter under året. 

§ 70 Nästa möte 
Nästa möte är Medlemsmöte den 20 augusti 2014. Nästa styrelsemöte är 1 september 2014 

 
§ 71 Avslutning   

Mötet avslutades.      

 

 

Ordförande    Sekreterare 
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……………………………………………   …………………………………………………… 

Christer Ekendahl   Annika Olofsson 
 
 
BILAGOR: Ek Rapport per 2014.07.31, Handlingsplan, Skrivelser, Beskrivning av tolkning.  

 

 

 


