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Medlemsmöte 11 december 2019 
 

1. Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 

2. Dagordningen godkänds. 
 

3. Mötet har blivit stadgeenligt utlyst. 
 

4. Föregående protokoll gicks igenom. Inga frågor. 
 

5. Som justerare och tillika rösträknare väljs Lennart Bernhardsson och Yvonne Sjöstrand. 
 

6. Inga skrivelser har kommit in. 
 

7. Rapporter: 
 

IT 
Det har varit problem med internetuppkopplingen men den nya routern har löst de mesta 
problemen. Vid problem: Starta om datorn!  
 
Sponsring 
Jan har haft samtal med Handelsplats Höganäs/Näringsliv på Höganäs kommun. Som ett resultat av 
dessa samtal kommer Höganäs brukshundklubb att vara en Infopoint! Kommunen vill att vi 
tillsammans ska hjälpas åt att marknadsföra våra evenemang t.ex. Höganäs hund, Mat- och 
sommarfesten med mera. Höganäs kommun kommer att sponsra armaturer till planerna. 
 
ICA:s lokal ledningsgrupp har varit på besök och de sponsrar klubben med en ny drickakyl! De vill 
också hålla internutbildningar för sina anställda i vår lektionssal. 
 
Klubben deltog i julskyltningen på Höganäs Öfvre (Sic!) och hade där en tombola med skänkta 
vinster. Cicci hade också en uppvisning i Freestyle. 
 
Elon ger våra medlemmar 15 % på ordinarie priser. 
Färg- och Tapetlagret ger 20 % på ordinarie priser. De har också slutat med försäljning av 
fyrverkerier och smällare delvis på grund att de sponsrar oss! 
 
TK 
I oktober hade TK dubblerad elitspårtävling och på lördagen även lydnadstävling. 
Till tävlingen har man fått tag i en del nya markägare.  Uppletandet skedde på Lerbergets camping 
och det fungerade bra. 
 
 



 

Höganäs Brukshundklubb | Box 97, 263 21 Höganäs | www.hoganas-bk.se 

 

Höganäs Brukshundklubb 
kshundklubben 

 
På lördag 14 dec är årets sista tävling, lydnad. Det är glädjande nog 72 anmälda. 
 
Under hösten har TK haft två bruksläger med instruktören Claes-Göran. 
 
HUK 
Under nästa år kommer satsningen på ungdomar att fortsätta. Under våren går en preparandkurs 
som syftar till att ta fram ungdomar som under sommaren ska kunna gå instruktörsutbildningen. 
Parallellt fortsätter Ung med hund. Ett sätt att få klubben att växa i alla åldrar! 
 
I övrigt högt tryck på valpkurser och specialsök. Vi har alltför få instruktörer och hjälpare. 
 
HH 
Finns nu en ny organisation som med stor tillförsikt tar sig an Höganäs hund 2.0 2020! 
Ansvarig är Mia Tönnerberg. 

 
Stugan 
Stugfogden hälsar att det bara är att komma till klubben och räfsa! 
Stuprören behöver rensas. 
Gräsmattan på lilla appellplanen behöver gödas. 
 
Styrelsen 
Spegeln är nu monterad! Dörrarna har tyvärr slagit sig, ska kolla upp. 
I övrigt pågår arbete inför årsmötet och deadline för verksamhetsberättelser och planer är 31 dec! 
Styrelsen föreslår att det läggs ut en lista på klubben där man har möjlighet att skriva upp sig som 
hjälpare i kurser eller i stå i köket. 

 
8. Kassarapport Bil. 1. 

Kassören sammanfattar densamme med att han sover gott om natten. 
 

9. Ärende för beslut 
Mötet beslutar att lägga ut lista enligt §7 Styrelsen. 
 

10. Övriga frågor 
HUK meddelar att det kommer att starta en träningsgrupp i agility. 
 
Styrelsen önskar att om någon är missnöjd – kontakta då styrelsen. 
 
Det önskas samma typ av belysning på appellplanen som den som finns på fotbollsplanerna. 
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11. Prisutdelning 
HUK uppvaktar de nyblivna instruktörerna Jenny Österberg och Mia Berglund med blommor och en 
liten present. 
 
TK delar ut uppflyttningsdiplom till följande: 

 
Camilla Bagger-Jörgensen med Messi – Rallylydnad, mästarklass 
Camilla Bagger-Jörgensen med Annie – Rallylydnad, mästarklass 
Gun Zimmer med Skorpan – Rallylydnad, avancerad klass 
Johanna Ekdahl med Junior – Appellklass, spår 
Kristina Lindestam med Ellie – Appellklass, spår. 
 

12. Ordförande tackar för visat intresse och önskar alla en riktigt God jul och ett Gott nytt år! 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
----------------------------------------- 
Eva Hult - sekreterare 

 
  

----------------------------------------- 
Christer Ekendahl - ordförande 

 
 
----------------------------------------- 
Lennart Bernhardsson - justerare 

 
  

----------------------------------------- 
Yvonne Sjöstrand - justerare 

 
 


