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Medlemsmöte Höganäs Brukshundklubb 12 december 2018 
Närvarande: 16 medlemmar 

 
 

1. Mötets öppnande 
     Mötesordförande hälsade alla välkomna.  
 
2. Godkännande av dagordning 
 
3. Har mötet blivit stadgeenligt utlyst? 
     Ja.  
 
4. Föregående mötesprotokoll 
     Lästes upp och godkändes.  
 
5. Val av justerar och tillika rösträknare 
     Valdes gjorde Per Ekroth och Lennart Bernhardsson 

 
6. Inkomna skrivelser 
    Inget inkommit. 

 
7. Rapporter 

     
    TK: 
  Elit Spårtävlingen i oktober gick bra. 10 + 6 deltagare.  
  Lönhults marker användes till spåren.  
    Under lördagens lydnad var det synpunkter från vissa deltagare om att  

                      domarna gick för nära ekipagen under vissa moment.  
 

                      Lydnadstävlingen den 8 december var det 39 starter.  
 

 1-2 december hade Bella bruksläger, ett uppskattat läger med 5 mycket  
  nöjda deltagare.  
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                     IT: 
  Där flyter allt på som det ska.  
 
 
 
                      HH: 
                      Hade ett möte den 26/11 med anledning av det dåliga resultatet för  
  2018. Det beslutades att fortsätta med Höganäs HUND dock med vissa 
   förändringar. Agilityn flyttas till lördagen och rallylydnaden flyttas till  
   söndagen och då blir den dubblerad. Vi tror att det kommer bli ett  
   jämnare flöde av deltagare och publik över de 2 dagarna.  
                      Domarna till rallylydnaden och utställningarna är klara.  
                        

                 
                 HUK:            

  Har under hösten startat valp-, unghunds-, lydnads- och specialkurs. 
                      En Tre-Tre-Tre (lydnad-spår-uppletande) startades också.  
                      Under våren kommer en ny Tre-Tre-Tre att starta, det blir också en  
  spårkurs. 
   HUK kommer att kalla instruktörerna till möte efter årsskiftet. 
  
                      
                      Stugan Yttre:  
                      Hörnan mot 111an behöver stöttats upp.  
                        
                      
                      Klubbtävling: 
                      Fick tyvärr inte ihop det som det var tänkt.  
   
                     
                      
                      Sponsring: 
                      Fortsätter som förut.  
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                      Styrelsen: 
                      Speglarna ska upp!  
                      Bytet av lamporna på appellen har skjutits upp till våren.  

 
 
 
 

                 8. Kassarapport 
    Kassören redogjorde för vår ekonomi. Vi ser ut att gå mot ett bättre resultat än  

2017, vilket kan förklaras med att kurserna har kommit igång ordentligt,     
                      arbetet med sponsorerna börjar ge resultat samt att vi inte haft några  
                      större investeringar under året. 
  Se bilaga 1.  
 
 
 

9. Ärende för beslut 
   Inga ärende.  
 
                 10. Övriga frågor 
                 
                        IPO:  
                            Gamla skul och A-hindret ska slängas. 
 
     Köket: 
                         Fixa alla detaljer samt sätta upp belysningen under skåpen.  
 
                        Det kom förslag på att ha någon form av evenemang under våra städdagar för  
                            att locka fler medlemmar att hjälpa till. Förslag på vad det skulle kunna vara? 
 
                        Det kom önskemål om fler kurser och även tävlingsinriktade kurser. Det är 
                            dock svårt att hitta instruktörer.  
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                         Önskemål om en allmänträning. Detta har provats vid flera tillfällen men då  
                         deltagandet varit för dålig, vissa gånger kom det inte en enda, så lades detta  
                         ner. 
 
      Vi ska hjälpas åt med att hitta sponsorer, detta ska dock gå via ansvarig för  
                         för Sponsringen så att det inte uppstår missförstånd.  
 
     
 
                         Flytt av klubben: 
                         Det har kommit en ny översiktsplan, ÖP2035, och i den planen finns inget 
                             som tyder på att vi behöver flytta. Styrelsen kommer att skicka en skrivelse  
                             till kommunen dels för att berätta om oss och vår verksamhet men också för 
                             försöka få ett besked av kommunen.  
 
 
                11. Prisutdelning 

  
 Camilla Bagger Jörgensen har med Messi i rallylydnad klarat 
 Nybörjare, fortsättning och avancerad.  
 
 Camilla Bagger Jörgensen har med Annie i rallylydnad klarat 
 Nybörjare, fortsättning och avancerad.  
 
 Lena Persson har med Toke klarat Lydnadsklass 1. 
 
 Lena Persson har med Keno klarat Lydnadsklass 1. 
 
 Angeline Wemmert har med Stella klarat Startklass. 
 
 Christina Jurén har med Asta klarat Startklass. 
 
 Christina Jurén har med Asta i rallylydnad klarat nybörjare.  
 
 Stort grattis till er! 
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12. Mötets avslutande 
 Mötesordförande tackar för visat intresse. 

        
 

 
  
 _________________________ __________________________ 
    Justerare: Per Ekroth  Justerare: Lennart Bernhardsson 
 
 
 
 
 _________________________ __________________________ 
                        Mötesordförande: Ulf Andersson  Sekreterare: Marie Tönnerberg       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


