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Höganäs Brukshundklubb 
kshundklubben 

Styrelsemöte Höganäs Brukshundklubb 4 oktober 2021 
Närvarande: Christer Ekendahl, Ulf Andersson, Christer Palmqvist,  

Per Ekroth, Kristina Lindestam, Marie Tönnerberg,  
Cicci Andersson 

 
83. Mötets öppnande 
       Ordförande hälsar alla välkomna.  
 
84. Godkännande av dagordning 
 
85. Föregående mötesprotokoll 
       Lästes upp och godkändes.  
 
86. Övriga möte 
       
87. Ekonomisk rapport 
       Fick vi via mejl. Vi ligger bra till. Verksamheten har kommit igång ordentligt.  
       Se bilaga 1.  
 
88. Övriga rapporter 
       10-12 september hade Bella läger. Som vanligt, väldigt uppskattat.  
    
       11 september hade SSUK hyrt in sig på klubben. Vi byggde ringar, hade 
       försäljning av hamburgare, korv mm, och serverade lunch till deras 
       funktionärer.  
  
       Med några dagars varsel fick vi frågan om Goldenklubben kunde arrangera  
       sin utställning hos oss, på söndagen den 12 september, och givetvis var dom  
       välkomna.   
   
       Instruktörsutbildningen, som startar den 30 oktober, har hittills 7 anmälda.  
 
       Söndagen den 10 oktober är det dags för Agility Blåbärstävling.  
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89. Inkomna skrivelser 
       HUK har inkommit med skrivelse ang rekommendation av 4 st som vill gå 
       Instruktörsutbildning.  
       Se bilaga 2.  
        
90. Brev/Post 
       Räkningar och tidskrifter. 
 
91. Upplägg av medlemsmöte/kommittémöte 
       Vad vill vi att ett medlemsmöte ska innehålla? Be medlemmar komma med  
        förslag.  
       Kommittémötena föreslås läggas på ”egen” dag. Hur ska mötena läggas upp? 
       Fråga kommittéledarna vad dom tycker.  
 
92. Årsmöte 
       Mall till verksamhetsberättelserna skickas ut av sekreteraren och mallen till 
       verkamhetsplanerna skickas ut av kassören. Berättelser och planer ska vara  
       sekreteraren resp kassören tillhanda senast 31 december 2021. 
 
93. Övriga frågor  
       Kommittéledarna ska se till att informationen på hemsidan för resp kommitté är  
       rätt samt informera om sin verksamhet. Information kan också sättas upp på 
       tavlan på verandan.  
       Profilkläder: offert på pikétröja och hoodie kommer att tas in. Medlemmarna 
       kommer att kunna köpa dessa plagg för en hyfsad peng.  
 
94. Ärende för beslut 
      Fråga medlemmar och kommittéledare hur dom vill att medlems- resp 
      kommittémötena ska innehålla.  
      Styrelsen rekommenderar att Daniel Svensson, Cecilia Andersson Bergstrand,  
      Sara Ekendahl och Amy Wellberg går instruktörsutbildningen.   
 
95. Handlingsplan 
       Kolla upp elektroniskt lås till dörr.  
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96. Nästa möte 
       Styrelsemöte måndagen den 1 november kl 19.00 
 
97. Mötets avslutande 
       Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.  
 
 
 
 
 
_____________________________      ___________________________  
Ordförande: Christer Ekendahl  Sekreterare: Marie Tönnerberg      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


