
 

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

 

Svenska Brukshundklubben 

 
Styrelsemöte på Höganäs Brukshundklubb 5 mars 2018 

 
Närvarande: Christer Ekendahl, Pia Stenberg, Ulf Andersson, Marie Tönnerberg 

 
 

10. Mötets öppnande 
 
11. Godkännande av dagordning 
 
12. Föregående mötesprotokoll 
 
13. Övriga möte 
 Visionsgruppen hade möte den 28/2. Gruppen jobbar bl a med en presentation 

av vår verksamhet och en behovslista som kommer att överlämnas till kommunen 
om en flytt blir aktuell. 

 
 HUK har fått en förfrågan från Charlotte Swanstein där hon erbjuder sina tjänster 

som avtalsinstruktör.  
 
14. Ekonomisk rapport 
 Fick vi via mail. Se bilaga 1.  
 
15. Övriga rapporter 
 HUK har instruktörsmöte den 12 mars där 3 st från Studiefrämjandet kommer att 

delta.  
      2 kurser har startat.  
  Det kommer även att starta en unghundkurs och en allmänlydnadskurs, 
 Ev kommer även en kontaktskurs och en spårkurs att hållas.  
 
 SSUK kommer tyvärr inte att ha sina tävlingar hos oss i år, då dom vill prova något 

annat.  
 

SSPK håller sina tävlingar hos oss, 22-23 september 2018, dock inget KM.  
 

Blekinge saknar TS inom bruks under SM.  
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16. Brev/Post 
 Räkningar 
 
17. Pris på varor i köket 
 Skjuts upp till nästa styrelsemöte 
 
18. Övriga frågor 
 Studiefrämjandet har en kurs som heter ”MedlemsModellen”, som i korthet, 

handlar om hur man rekryterar, aktiverar och behåller medlemmar i sin förening. 
Det diskuterades om styrelsen och kommittéledarna ska gå denna. Kursen är på 5 
gånger. 

 
 Diskussion kring huruvida låta HUK sitta med vid styrelsemöte t o m punkt 6, 

Övriga Rapporter.  
 
19. Ärende för beslut 
 HUK tillåts sitta med vid styrelsemöte t o m punkt 6, Övriga Rapporter. 
 
20. Handlingsplan 
 Spegeln ska sättas upp, men var? 
 Koppla in fläkten i duschen/förrådet. Jan T tar in offert.  
 Jan T tar även i offert på lampbyte på planen.   

 
  21. Nästa möte 
 Styrelsemöte onsdagen den 11 april kl 18.00 
 Kommittémöte onsdagen den 11 april kl 19.00 
  
22. Mötets avslutande 
 
 

_________________________ __________________________ 
Ordförande: Christer Ekendahl Sekreterare: Marie Tönnerberg 
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