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HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB 

PROTOKOLL från styrelsemöte den 11 november 2014 kl. 19.00  

Närvarande   
Christer Ekendahl, Ulf Andersson, Annika Olofsson, Sandra Elenbrant, Tommy Johansson, 

Pia Stenberg 

§ 102 Mötets öppnande                                                                                                          
Ordförande öppnade mötet. 

§ 103 Godkännande av dagordning                                                                                                 
Föreslagen dagordning godkändes. 

§ 104 Information från valberedningen                                                                
Mikael Wiltander  informerade att arbetet i valberedningen gått bra och att dom har 

fått fram nya namn till eventuella nyval / omval. Valberedningen har däremot inte lagt 

något större arbete på att söka en ny HUK ansvarig. Mikael föreslog att man 

eventuellt kan ta in en kanslist till det uppdraget.                                                                                              

§ 105 Föregående mötesprotokoll 
Godkändes och lades till handlingarna samt läggs in på hemsidan. 

§ 106 Ekonomisk rapport 
Ulf Andesson rapporterade klubbens ekonomiska ställning per 2014-10-30. Se 

bilaga. 

§ 107 Övriga rapporter                                                                                                   
Annika rapporterade att den nya banan till lilla bytet nu är röjd det ska bara gjutas 

ner nya rör sen är banan klar.                                                                                       

Ulf rapporterade från spårtävlingen vilken hade gått mycket bra. Det blev en del 

återbud på söndagen beroende på att många tävlande anmält sig till Malmö som 

hade tävling samtidigt. 

§ 108 Inkomna Skrivelser 

a) Agility Distriktet vill ej ändra sitt beslut att Råådalen har tävling samtidigt som 

oss Höganäs Hund 2015. Christer har skickat ett brev till Råådalens 

ordförande angående detta, Christer har även fått svar därifrån där 

ordföranden håller med om vad Christer påpekat men att hon har ingen insyn i 

deras Agility verksamhet se bilaga.                                                           

Christer gör en skrivelse till Distriktet och överklagar beslutet.                              
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Sandra får i uppdrag att leta upp en mycket bra känd domare.                 

Sandra informerar om att vi kanske kan hyra in en del hinder från Halmstad 

Brukshundklubb. 

 

§ 109 Staket                                                                                                            

 a) Uppstädning Christer informerade om att vi måste forsla bort de gamla rullarna 

med staket och att vi ska passa på att ta bort allt skräp i högen utanför duschen. 

Sandra informerade om att bubblorna inte är färgen det är förzinkningen som är 

bubblig. Det är dokumenterat och vi har fått garanti på det.  

§ 110 Dusch      

a) Avslut Christer informerade att duschen är färdigmonterad och att avloppet 

kopplas in de närmsta dagarna. 

§ 111 Årsmöte 

a) Datum Datum för årsmötet är onsdagen den 11/2-2015. Kallelsen ska vara 

utskickad senast 30/12 2014 

b) Mötesordförande Ulrik Alm tillfrågas om detta. 

§ 112 Övriga frågor  

Tävlingssekreterare MH Annika frågade om tillgång på sekreterare till de 

planerade MH-testerna 2015. Ulf svarade att det finns 4 st. på klubben så det 

borde inte bli något problem. 

Kommittémöte Christer, Ulf och Annika hade en del frågor på protokollet från 

kommittémötet vilka besvarades av Sandra.                                       

Avslutning Eftersom Christer har förhinder så hälsar Pia alla välkomna till 

avslutningen. 

Träningsgrupp Tommy vill starta en träningsgrupp för Lydnad Tommy tar 

kontakt med Tomas Brandin om detta.  

HUK Styrelsen tycker det är dåligt av valberedningen att dom ej sökt någon ny 

till HUK eftersom det finns en delegering till valberedningen på detta. Sandra 

föreslår Anna Hammar och vidtalar henne. Annika påpekar att det är viktigt att 

informera eventuella kandidater om vilka delar Sandra bistår med. 

Lärarutbildning Tilla behöver en del dokumentation för att kunna söka sin 

utbildning. Sandra har skickat info till Christer angående detta. 

Kylen Kurres kyl har gått sönder och han behöver reparera den, detta beviljas 

av styrelsen. 

§ 113 Ärende för beslut  

Det fanns inga ärenden för beslut. 
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§ 114 Handlingsplan Handlingsplanen gicks igenom och uppdaterades. Se bilaga 

§ 115 Nästa Möte Nästa möte är styrelsemöte tisdagen den 9 december 

 
§ 116 Avslutning   
Mötet avslutades.      

 

 

Ordförande    Sekreterare 
 
 
…………………………………………… …………………………………………. 
  
Christer Ekendahl   Annika Olofsson 
 
 
BILAGOR: Ek Rapport per 2014.10.30, Handlingsplan, Brev till Råådalen, kommittémöte 

 

 


