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Medlemsmöte 26 augusti på Höganäs Brukshundklubb 
Närvarande: ca 25 medlemmar 

 
 

1. Mötets öppnande 
    Ordförande hälsade alla välkomna.  
 
2. Godkännande av dagordning.  
 
3. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.  
     Ja.  
 
4. Föregående mötesprotokoll 
    Lästes upp och godkändes.  
 
5. Val av justerare tillika rösträknare 
     Valdes gjorde Åsa Hult och Sandra Elenbrant. 
 
6. Inkomna skrivelser 
 
7. Rapporter 
    Kök: Det har inte varit mycket aktivitet under våren.  
    Kurre är tillbaka som ansvarig.  
 
    HUK: Mycket begränsad verksamhet. Alla kurser ställdes in.  
    I juni hölls två valpkurser.  
    Ungdomssatsningen: ungdomarna väntar på instruktörsutbildning.  

             6 september startar valpkurserna. Jenny Österberg håller i dessa. 
             Bella kommer att hålla en Tre-Tre-Tre-kurs.  
             Eva Hult har tackat ja till att bli ansvarig för HUK.  
 

    RUK saknar ansvarig men valberedningen arbetar på att hitta en ny ansvarig. 
 
    HH: Höganäs Hund 2.0 ställdes in pg a corona. 2 september är det uppstartsmöte 
    för HH 2021.  
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Agility: Åsa Hult och Susanne Kuylenstierna har en träningsgrupp som träffas på  
torsdagar.  
 
Styrelsen: Containern som ska ersätta gröna boden har kommit. Står för tillfället 
på parkeringen. Bygglovet ska vinna laga kraft, tar ca 4 veckor.  
Gödning av planerna är på gång.  
Belysningen på gamla planen är på gång. Materialet för att förlänga stolparna har 
beställts.  
 
TK: Bella håller ett brukslydnadsläger 25-27 september.  
17-18 oktober är det Elitspårtävling (dubblerad), det körs också en lydnadstävling  
på lördagen. Det letas marker för fullt. En del är klara.  
I december är det lydnadstävling.  
 
Skotträning kan förekomma på måndagar. Susanne Svensson är ansvarig.  
 
Apellplanerna: Beter sig folk illa så prata med vederbörande. 
Planerna är inte en rastgård.  
Anslag om vilka regler som gäller har satts upp.  
 
Stugan: Containern måste målas om. Kommunen gillar inte den blå färgen,  
grönt ska det vara.  
 
Finns en del träd som skulle behöva en översyn. Anmäls till kommunen.  
 
26 september kl 10.00 samlas vi för städdag.  
 
12-13 september har Goldenklubben hyrt plan av oss.  
 
IT: anmälningsformulären ändras. Tanken är att det ska minska risken för  
felaktiga anmälningar.  
 
Sponsring: Vi kommer att sponsras med en ny grill.  
Klarsynt ger medlemmarna fri synundersökning samt 10 % rabatt på glasögon mot  
uppvisande av giltigt medlemskort.  
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     SBK-Nya stadgar fr om 1 juni. Påverkar främst valberedningens sätt att arbeta.   
 
8. Kassarapport 
    Trots näst intill obefintlig verksamhet så ligger vi plus.  
    Kurser, läger och tävlingar måste igång.  
    FHMs rekommendationer ska följas.  
 
9. Ärende för beslut 
 

       10. Övriga frågor 
              Lampan på baksidan (vid förrådet) går numera på ett skymningsrelä.  
 
       11. Prisutdelning 
              Dick Johansson med Isaaq har klarat Startklass, Apellklass Spår 
              Katrin Kimming med Alfa har klarat Apellklass Spår 
 
              Grattis till er! 
 
       12. Mötets avslutande 

     Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.  
 
 
  

  
 
_____________________________ _____________________________ 

          Justerare: Sandra Elenbrant  Justerare: Åsa Hult 
 
 
 
  
 _____________________________ _____________________________ 

Ordförande: Christer Ekendahl Sekreterare: Marie Tönnerberg 
 


