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HÖGANÄS BRUKSHUNDSKLUBB 

PROTOKOLL från Styrelsemöte den 3 febr 2014  kl  19.00  

Närvarande   

Christer Ekendahl, Ulf Andersson, Christina Ekman-Ljungström, Roland Sjöstrand, Sandra 

Elenbrant samt delvis Susanne Palm 

Möte mellan Revisorerna Susanne Palm, Eva Jacobsson & Ulf Andersson  samma dag kl 

18.00. 

 

§1  Mötet öppnades av ordförande 

§2  Mötet godkände dagordningen 

§4  Föregående mötesprotokoll 

Godkändes och lades till handlingarna samt läggs in på Hemsidan. 

§5  Ekonomisk rapport 

Intresserade medlemmar som önskar ta del av det ekonomiska utfallet ombeds kontakta 

Ordföranden eller Kassören! 

 

§6 Övriga rapporter 

Klubbjacka/Sandra E  hoppas få ett visningsexemplar till Årsmötet den 12.2.  Priset blir 

förhoppningsvis under 1000kr.  Blir en åretrunt-jacka med avtagbart foder. 

Skogen Klubbstugan/Sandra E  Efter första röjningen kontaktades kommunen av Sandra. 

Detta är nu en månad sedan och inga ytterligare åtgärder för att undanröja resten av 

förödelsen efter stormen har gjorts.  S. väntar ytterligare en vecka innan ny kontakt tas. 

Öppet Hus på Klubben under Sportlovet/Sandra  har anmält till kommunen att vi gärna 

håller Öppet Hus på Klubben en dag i den veckan. (19 februari kl 10-12 Agility & Rallylydnad). 

Ungdomsmöte/Sandra E  och Tilda (Anna-Matilda Larsson) har haft förberedande möte med 

initiativtagarna till Ungdomsgruppen – Cornelia Wiltander & Sara Ekendahl.  Tilda kommer 

att fungera som stöd/mentor för Gruppen.  Inbjudan till ett första möte med intresserade 

ungdomar den 10 febr 2014 kl 18.30 har skickats ut till Höganäs Brukshundklubbs 

medlemmar under 18 år.  Avsikten är då att finna ut vad ungdomarna vill ha – Läger?  

Ungdomskurser? Klubbtävlingar? 
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A-hindret/Sandra E  Hindret rasade under senaste stormen och står nu lutat mot staketet 

som inte lär stå pall länge till för tyngden.  Sandra har tagit upp detta med Lena Hallkvist. 

ÖVERNATTNING I KLUBBSTUGAN  Räddningstjänstens krav/Sandra E  fixar 3 st Brandvarnare  och 

ev kostnadsfritt,  kompletterande Varningsskyltar (Nödutgång, Rökning förbjuden).  Sandra ber sin 

kontakt i Räddningstjänsten att göra inspektion i lokalerna och ge oss sina kommentarer.  Chr E-Lj har 

informerat Lena Hallkvist om styrelsens åtgärdsplaner och gett henne Formulär som ska skickas in till 

Räddningstjänsten i god tid före det att lägret ska börja. 

Distriktet Tävlingsledarträff/Christer E  Har ägt rum i Revingehed.  Lennart Bernhardsson 

deltog.  Någon rapport från träffen har ej erhållits. 

Tävlingssekreterarträff/Christer E  ska äga rum den 2 mars.  Ulf Andersson, Yvonne 

Sjöstrand & Barbro Wilson deltar.  Ordföranden kommer att uppdra åt Bella Nimark att 

sammankalla klubbens tävlingsledare, -sekreterare, -domare när alla distriktsmötena hållits. 

Träningsstege/Roland Sj  (§12 styrelsemöte 6 jan) har talat med Thomas Brandin som ska kolla om 

han kan ordna detta. 

Konferensbord /Sandra E  kollar begagnade bord hos Kommunen i samråd med Eva Hult 

Ordförande har erbjudit Mopsklubben hyra plan & klubbstuga någon lördag för 500 kr. 

§7  Inkomna skrivelser/post 

Distriktets Årsmöte äger rum i Revingehed den 5 mars.  Lena H, Bella N, Eva H & Christer E är valda 

ombud.  Osäkert hur många som kan deltaga. 

Studiefrämjandets Årsmöte äger rum den 20 mars i Helsingborg.  Ulf Andersson deltar. 

§8  HBK Policy 

Policy betr ”Betalning av kurs- och medlemsavgift” har ändrats av Sandra E/Agility och Lena H/HUK 

till att ”…..avgifterna ska vara klubben tillhanda innan kursens start”  annars går platsen till nästa 

sökande. Detta har även lagts ut på Hemsidan. 

#  FRI HUNDKURS PÅ HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB  Styrelsen har accepterat Lena Hallkvists förslag 

att ”Medlem som varit aktiv kursledare/hjälpare i minst en kurs kan få deltaga med sin hund i kurs 

hos HBK utan kostnad.  Max ………” 

#  ÖVERNATTNING I KLUBBSTUGAN I SAMBAND MED LÄGER  Föreslagen policy gicks igenom och 

accepterades.  

Samtliga Policy har nu blivit genomgångna och reviderade.  De finns förvarade i en särskild pärm på 

hyllan i Lektionssalen. 

§9  Årsmöte 

Alla rapporter erhållna även Valberedningens förslag.  Dagordning + Motion läggs ut på Hemsidan 

senast  5.2  där det också informeras att de som önskar tryckt ex av Årsberättelsen kan kontakta 
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sekreteraren.  Ett ex av Årsberättelsen + Kallelse + Motion finns på  Anslagstavlan på Klubbhusets 

Veranda. 

 

§12  Ärende för beslut 

(Inga) 

 

§13  Handlingsplan 

Konferensbord   Sandra E 

Träningsstege    Roland Sj/Thomas Brandin 

Brandvarnare+Varningsskyltar+Brandinspektion Sandra E 

A-hinder    Sandra E/Lena H 

 

§14  Nästa möte 

Årsmöte onsdagen den 12 febr 2014. 

§15  Avslut   

Mötet avslutades.      

Ordförande    Sekreterare 
 
……………………………………………   …………………………………………………… 
Christer Ekendahl   Christina Ekman-Ljungström 

 

BILAGOR Ek Rapport per 31.1.2014 har översänts till styrelsemedlemmarna.  Handlingsplan per 

3.2.2014 bifogas.  Vid mötet genomgångna Policy bifogas. 

 

 

 


