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Medlemsmöte Höganäs brukshundklubb 8 december 2021 
Närvarande: 18 medlemmar 

 
1. Mötets öppnande 
     Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  
 
2. Godkännande av dagordning 
     Godkändes.  
 
3. Har mötet blivit stadgeenligt utlyst? 
     Ja.  
 
4. Förgående mötesprotokoll 
     Tävlingslydnad läggs till under ”Rapporter/HUK”  
     Under ”Årsmöte” rättas årtalen. 
 
5. Val av justerare och tillika rösträknare 
     Valdes gjorde Yvonne Sjöstrand och Kenneth Johansson 
 
6. Inkomna skrivelser 
 
7. Rapporter 
     Agility: Under hösten höll Christina Jurén en kurs. Roligt och lärorikt.  
     I oktober hölls en blåbärstävling. 2 banor och runt 100 anmälda. Ny  
     Blåbärstävling planeras till våren. Nya hinder behöver köpas in för att 
     ersätta de som stals. Christian Jurén ska gå instruktörsutbildning.  
 
     HUK: Under hösten har 2 valpkurser hållits. Daniel Svensson och Kenneth  
     Johansson haft vardags- och allmänlydnadskurser.  
     Bellas höstkurser har tvingats ställas in.  
     Instruktörsutbildningen startade i oktober, 11 deltagare varv 4 från vår klubb.   
     Ung med hund fortsätter att träffas.  
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      Stugan: Städdagen gick bra. Många medlemmar dök upp och jobbade flitigt.  
      Efteråt så grillades det korv.  
      Det upptäcktes att vindskenorna behöver bytas. Stugan behöver ny färg. 
      Staketet vid fotbollsplanerna har fått sig en smäll. Är anmält till kommunen. 
 
      Valberedningen: Har jobbat på med att hitta nya kandidater.  
 
      TK: Elitspårtävlingen i oktober ställdes med kort varsel in, markerna låg  
      under vatten. Fler och fler medlemmar i tävlingslydnad.  
      Lydnadstävlingen, startklass och lydnad 1, i oktober genomfördes. 
      11 december är det lydnadstävling, alla klasser, just nu är det 101  
      anmälda.  
      I september var det bruksläger med Klas-Göran Andersson som instruktör.  
      Apelltävlingen är framflyttad till 3 april.  
 
      Styrelse: Har under hösten tagit fram ”hoddisar”. Kommer att kunna beställas 
      under våren. Mer information ang detta kommer att skickas ut separat.  
      Christer Ekendahl och Eva Hult deltog i distriktsmötet på Revinge. Inget nytt  
      därifrån.  
      En idé om att kanske kunna använda den gamla tennishallen för inomhusträning 
      kom upp. Eva Hult kollar upp möjligheterna ang detta.  
 
      IGP: planerar tävlingar under våren.  
 
      IT: Lennart Bernhardsson har med omedelbar verkan lämnat som ansvarig för IT.  
      Cicci tar tag i hemsidan.  
 
      Köket: Går bra. Kurre sköter serveringen vid kurser och läger.  
 
      Sponsring: Har jobbat på med våra sponsorer. Arbetet med att hitta nya pågår 
      hela tiden.  
 
8. Kassarapport 
     Finns inget att klaga på. Kassören är nöjd. Vi ligger riktigt bra till i år.  
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9. Ärende för beslut 
    Eva Hult kollar med kommunen ang tennishallen.  
 

            10. Övriga frågor 
 
            11. Prisutdelning 
                   Dick Johansson med Isaaq klarat lydnadsklass 1 
                   Dick Johansson med Isaaq klarat lägre klass spår 
                   Angeline Wemmert  med Stella klarat Apellklass spår 

     Angeline Wemmert med Stella klarat lydnadsklass 1 
     Lena Persson med Keno klarat rallylydnad avancerad klass 
 
     Grattis! 
 

            12. Mötets avslutande 
                   Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
 

     _________________________ __________________________ 
                   Justerare: Kenneth Johansson Justerare: Yvonne Sjöstrand 
 
 
 
 
 
                   _________________________ __________________________ 

     Ordförande: Christer Ekendahl         Sekreterare: Marie Tönnerberg 
 
  
     
       
        

 


