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HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB 

PROTOKOLL från styrelsemöte den 3 mars 2014 kl 19.00  

Närvarande   

Christer Ekendahl, Ulf Andersson, Pia Stenberg, Annika Olofsson, Sandra Elenbrant, Roland Sjöstrand, 

Tommy Johansson  

§ 11 Ordförande öppnade mötet. 

§ 12 Föreslagen dagordning godkändes. 

§ 13 Föregående mötesprotokoll 

Godkändes och lades till handlingarna samt läggs in på hemsidan. 

§ 14 Ekonomisk rapport 

Ulf Andesson rapporterade klubbens ekonomiska ställning per 2014-02-28. Se bilaga 

§ 15 Övriga rapporter 

IPO-Läger/Pia S rapporterade från IPO-lägret, vilket hade utfallit mycket väl. Deltagarna var 

mycket nöjda och vår figurant hade lärt sig mycket av den inhyrda figuranten. Den inhyrda 

figuranten är av världsklass. Vad som däremot inte fungerade så bra var duschning på 

sporthallen. 

RUK Mental/Christer E Christer rapporterade att det nu är klart att Tilla Palmquist tar RUK 

Mental. 

Tävling/Christer E Christer informerade om tävling den 16 mars. 

§ 16 Inkomna skrivelser/post 

Utlåning av Agility tillbehör/Sandra E Helsingborgs Brukshundklubb vill låna lite Agility 

tillbehör. Sandra har bett dem att skänka utlåningshyran till cancerfonden. 

Uthyrning av stuga och planer/Christer E Japansk Spetsklubb vill hyra den 12 juli. 

Post/Ulf A Ulf informerade om inkomna räkningar. 

Förfrågan från Lottakåren/Christer E informerar om att Lena Hallkvist fått en förfrågan från 

lottakåren. Om vi vill ha en station på klubben under ett cykel arrangemang som de ska 

anordna den 19 juli. 
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IPO Förfrågan/Christer E Christer har fått en förfrågan av Lena Hallkvist om betalningen för 

Aussie lägret går att styra över till IPO gruppen. Styrelsen beslutade att det är möjligt. 

§ 17 Kommittémöte 

Styrelsen fastslog datum och tid för kommittémöten under 2014. 

§ 18 Kommande möten 

Möteslista för år 2014 fastställdes. Se bilaga. 

§ 19 Övriga frågor 

Sandra E har uppdaterat ordningsregler. 

Sandra E har uppdaterat funktionärslistan. 

Sandra E har skickat ut informationsbrev till ca 600 hundägare i Höganäs kommun. 

Sandra E första omgången jackor är på gång. 

§ 20 Handlingsplan 

Handlingsplanen gicks igenom och Sandra E uppdaterar den. 

§ 21 Nästa möte 

Nästa möte är kommittémöte onsdagen den 12 mars. 

§ 22 Avslutning   

Mötet avslutades.      

 

 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

……………………………………………   …………………………………………………… 

Christer Ekendahl   Annika Olofsson 

 

 

BILAGOR: Ek Rapport per 2014.02.28, ny möteslista 

 

 

 


