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HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB 

PROTOKOLL från styrelsemöte den 6 maj 2015 kl. 19.00  

Närvarande   
Christer Ekendahl, Sandra Elenbrant, Annika Olofsson, Tommy Johansson, Christer 

Palmquist 

Frånvarande                                                                                                                  
Pia Stenberg, Ulf Andersson 

§ 34 Mötets öppnande                                                                                                          
Ordförande öppnade mötet. 

§ 35 Godkännande av dagordning                                                                                                 
Föreslagen dagordning godkändes. 

§ 36 Föregående mötesprotokoll 
Godkändes och lades till handlingarna samt läggs in på hemsidan. 

§ 37 Ekonomisk rapport 
Ulf Andersson var frånvarande och styrelsen har läst igenom den ekonomiska 

rapporten. Fanns inget att anmärka på den. Se bilaga.                                                                                                              

§ 38 Övriga rapporter                                                                                                   
Annika rapporterade att vårt MH flöt på väldigt bra. Beskrivaren och Testledaren var 

väldigt nöjda. Vi fick högsta betyg i beskrivarrapporten. 

Christer rapporterade att han varit i kontakt med kommunen ang. röjning och att vi 

nu har lite bättre koll på vad som gäller. Kommunen ska också komma och röja men 

det blir när dom har tid. 

§ 39 Inkomna Skrivelser/Post 

SM 2015  Det har inkommit en skrivelse med information om hur arbetet framskrider. 

Till anslagstavla. 

Skånedistriktet Det har inkommit en kallelse till distriktsmöte. Se bilaga 

§ 40 Utbildnings läget 

Sandra i dagsläget ser det inte bra ut inför höstkurserna. Endast 1 kurs är klar 

Specialsök med Pia Stenberg. Det saknas instruktörer till Valpkurs, Unghundskurs 

och Allmänlydnadskurs. Sandra fortsätter att jobba med detta. Det finns en risk att vi 
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inte kan hålla dessa kurser alternativt att vi får försöka med avtalsinstruktör. Sandra 

och Lotta Artmann kommer att hålla en valpkurs i sommar. 

§ 41 HUK  

Sandra informerade att träningsställen fortfarande inte är beställda. Kurspärmarna är 

ej gjorda.  

Annika föreslår att man bildar en arbetsgrupp bestående av instruktörer från de olika 

kurserna, för att gemensamt arbeta fram kurspärmarna. 

§ 42 Belöningssystem  

Christer E har reviderat förslaget och styrelsen fortsätter att arbeta med förslaget. 

§ 43 SM 2015  

Christer E informerar om att arbetet med SM 2015 28-30 augusti pågår för fullt och 

det behövs många fler funktionärer till detta. Styrelsen ska lobba om detta på 

facebook och på hemsidan. 

§ 44 Övriga frågor  

Sandra ska kolla upp om Agility tävlingen den 15/8 är godkänd. 

Christer E Vi behöver köpa in en röj såg. Christer P kollar upp priser och köper in en. 

Sandra Påpekar att vägen behöver fixas. Christer E informerar om att det finns en 

vägräfsa till traktorn, men att han inte hunnit köra klart. 

Sandra har stenar till hörnan vid vägen pågång. 

Christer E vill att vi köper in en ramp så att även rullstolar kan ta sig in och ut ur 

stugan. 

Annika informerade om att hon fått vissa signaler från MH Helsingborg ang. belöning 

till figuranter. Annika har även fått förfrågningar på MH av ett flertal uppfödare. 

Christer E  har fått en påringning ang. Eva Jacobssons nyckel. Annika kontaktar 

Eva.  

§ 45 Ärende för beslut Christer Palmquist köper in en röj såg. 

§ 46 Handlingsplan gicks igenom. 

§ 47 Nästa Möte Nästa möte är styrelsemöte måndagen den 8 juni 
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§ 48 Avslutning   
Mötet avslutades.      

Ordförande    Sekreterare 
 
 
…………………………………………… …………………………………………. 
  
Christer Ekendahl   Annika Olofsson 
 
BILAGOR: Ek Rapport per 2015.05.31, Skrivelser 

 

 

 


