
 
 

Höganäs Brukshundklubb 
                                                                                                                                                Box 97 263 21 Höganäs  

ordforande@hoganas-bk.se ∙ 
                                                                                                                                 www.hoganas-bk.se 

Styrelsemöte den 8 maj 2017 Höganäs brukshundklubb. 
 
Närvarande: Christer Ekendahl, Ulf Andersson, Sandra Elenbrant, Tilla 
Palmquist, Christer Palmquist, Pia Stenberg, inbjuden IT-ansvarig Lennart 
Bernadtsson. 
 
Lennart började med att prata om sponsorernas plats på hemsidan. Jan ville 
ha det på ett speciellt vis, Lennart har kollat upp det men vi behöver ha en 
nyare version för detta!! Servern vi använder för tillfället ska läggas ner, 
vilken server ska vi ha? Lennart önskar att vi beställer på ett webbhotell 2 
platser. En för brukshundklubben och en för Höganäs Hund. Platsen 
one.com. Styrelsen tyckte förslaget var vettigt och ska ta beslut under mötet. 
 
34.Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet 
 
35.Godkännande av dagordning 

Mötet godkände dagordningen 
 
36.Föregående styrelsemötesprotokoll uppläses av sekreteraren, 
kommittémötesprotokollet behöver justeras och återkomma nästa möte. 
Medlemsmötesprotokollet upplästes och godkändes. 
 
37.Övriga möten- 
 Inga större sammankomster än. 
 
38.Ekonomisk rapport 

 Den ekonomiska rapporten har vi fått via mail. Se Bilaga. 
  
39.Rapporter 

Sandra E och Christer E har haft ett möte med kommunen. Appellplanen 
är önskad som parkeringsplats från andra instanser till kommunen. En 
arbetsgrupp ska startas på vad klubben behöver gällande alla 
delar/verksamheter i/på brukshundklubben. Detta för att kommunen skall 
se att vi använder appellplanen aktivt samt att OM vi är tvungna att 
lämna platsen så ska kommunen ersätta/bereda plats där ALLA hund-
aktiviteterna kan rymmas. På grund av denna informationen så struntar 
vi för närvarande i frågan om att få tillstånd för en förvaringscontainer. 
 
Barbro Wilson begravs 23 maj kl 13.00 i Brunnby kyrka. Delar av 
styrelsen kommer att närvara samt att Ulf Anderson kommer att vara 
fanbärare under begravningen. 

 
Det har varit en ordförande träff i Revinge där det diskuterades kring att 
hjälpa varandra, hur ska arbetet på klubbarna se ut, kortkurser. Kan vissa 
klubbar tänka sig att vara ”filialer” till andra klubbar. Alla var dock överens 
om att man inte ville ingå i det ”påtvingade” medlemskapet i SKK. 
 
Bella kommer att hålla i ett bruksläger i sommar 18-21 juli, där läraren från 
Göteborg kommer ner. Lägret är redan fullt! Kul anser vi!! 
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Mikael Wiltanders nyckel ska in!! Vi har funktionärer som är i behov av nyckel 
och alla ej aktiva på en funktionärspost, ska lämna in sin nyckel, för att sedan 
kunna få nyckel igen, om behovet uppstår.  
   

40.Inkomna skrivelser/post 
Några räkningar och tidningar inkommit. 

 
41.Stipendium 
 Enligt Jan T finns det att söka flera via SBK-minnesfond 
 
42. Postkodslotteriet 
 Jan T vill att vi säljer lotter och tar på sig uppdraget. 
 
43. Jubileumsfest Helsingborg 
Helsingborgs brukshundklubb har jubileumsfest den 9 september, Ulf Andersson 
med sambo representerar Höganäs Brukshundklubb. 
 
44. Övriga frågor 

Inbjudan till Allmänlydnadsinstruktörsutbildning och grundmodul i ett. Matilda 
Hallbäck samt Ida Andersson kom upp som förslag från HUK och det är OK 
för styrelsen att de ska gå utbildningen. Dock är det inte helt klart om de KAN 
gå pga kravet på 80% närvaro under lång tid, då de jobbar en del kvällar samt 
helger. Svårt att hitta utbildningar till instruktör via SBK då arbetsmarknaden 
ute i samhället inte ser ut som det gjorde på 1980-1990talen. 
 

45. Ärende för beslut 
Skicka Ida Andersson samt Matilda Hallbäck till instruktörsutbildningen OM de 
kan. Beslut taget för två platser på webbhotell. Det är godkänt av styrelsen att 
Jan T driver postkodlotteriet samt söker vidare för stipendium. Ulf Andersson 
samt sambo Maria representerar Höganäs BHK på Helsingsborgs BK:s 
jubileumsfest. Mikael Wiltanders nyckel ska in! Susanne Svensson och 
Helena Nord bjuds in angående kursavgifterna. 
 

29. Handlingsplan 
Denne hänskjuts till nästa styrelsemöte 
 

30. Nästa möte 
Styrelsemöte 8/6 kl. 19.00 

 
31. Mötet Avslutades. 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet 
 
 
Ordförande: Christer Ekendahl ……………………………………………. 
 
 
Sekreterare: Tilla Palmquist………………………………………………… 


