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Medlemsmöte Höganäs Brukshundklubb 25 augusti 2021 
Närvarande: ca 20 medlemmar 

 
1. Mötets öppnande 
    Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  
 
2. Godkännande av dagordning 
     Godkändes.  
      

         3. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.  
     Ja.  
 
4. Föregående mötesprotokoll 
    Lästes upp och godkändes. 
 
5. Val av justerare och rösträknare 
     Valdes gjorde Susanne Palm och Åsa Hult.  
 
6. Inkomna skrivelser 
 
7. Rapporter 
    HUK: under hösten 2020 hölls det valp- och allmänlydnadskurser. Bella höll en 
    tre-tre-trekurs.  
    Våren 2021 hölls det valpkurser, allmänlydnad fortsättning- och en freestylekurs. 
    Träningsgrupperna har tränat på som vanligt. Vi saknar instruktörer. Är du   
    Intresserad av att bli instruktör så kontakta HUKansvarig.  
    Under hösten 2021 kommer det att hållas valpkurser, vardagslydnad och spårkurs 
    för nybörjare samt en fortsättning. Även Ung med hund kommer att starta. 
    Under sommaren hölls 3 st sommarträffar med bla tipspromenad och olika 
    prova-på-aktiviteter. 
 
    TK: Elitspårtävlingen i oktober 2020 gick bra. Fina marker.  
     Lydnaden i december ställdes in. Även appellen i mars 2021 ställdes in. 
     I oktober (2021) är det dags för Elitspår. Det letas marker. På lördagen hålls  
     även en lydnadstävling.  
     En lydnadstävling är planerad i december.  
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Bella hade bruksläger i maj. Ett nytt kommer att gå av stapeln i september och i 
december hålls ett läger för nybörjare. 

     
Agility: Det har startats en träningsgrupp. De har även haft särskilda 
träningstillfällen med Kalle Karlsson. Under våren 2021 genomfördes två prova-på-
kurser. I höst startas en grundkurs i agility med Christina Jurén som kursledare. 4 
oktober håller gruppen en sk Blåbärstävling för första gången.  
Crazy Dog har vänligt nog lånat klubben diverse hinder som kommer att stå ute för 
att öka möjligheten till träning.  
 
Kök: Fungerar bra, finns kök vid alla kurser. 
 
Höganäs hund: Vi ha haft uppstartsmöte och påbörjat planering. Höganäs hund 
2022 går av stapeln 2 - 3 juli 2022. 
 
IT: Allt fungerar. 
 
Sponsring: Vi har fått en ny, fin grill från grillplatsen.nu som vi är väldigt glada över. 
Arbetet med att hitta sponsorer pågår fortlöpande. 
 
Stugan: Lysrören i stugan byts allt eftersom ut till LED-lampor.  
Ström ska dras ut till containern så att det blir belysning inuti.  
Alla uppmanas att ta bort grenar på planerna och att tömma 
tunnorna/papperskorgar på planerna om de är fulla. 
Bodarna ska vara låsta även om vi är på plats – diverse verktyg har försvunnit! 
 
Styrelsen: Planerna är till för alla! INGEN kan kräva att få ha någon plan för sig själv. 
Vi måste kunna samsas!  
SSPK kommer tillbaka med en utställning i maj 2023.  
Den 11 sept i år kommer SSUK med en utställning. 
 
Årsmötet 2022 kommer att avhandla båda verksamhetsåren 2021 och 2022. 
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8. Kassarapport 

Ekonomin ser bra ut trots låg verksamhet. Nu har verksamheten kommit igång och 
kostnaderna hålls nere. 

    
   9. Ärende för beslut. 

Mötet beslutar att hemsidan ska ses över. Cicci kallar kommittéansvariga till möte 
med Lennart. 
 

10. Övriga frågor. 
       Agility vill gärna instifta pris, likande Bästa brukshund och Bästa lydnadshund. 
 Susanne P hjälper till med info. 
 Statuterna måste tas på ett medlemsmöte. 
       Städdagen flyttas till den 30/10. 
 
11. Prisutdelningen. 
 Följande fick diplom för uppflyttning: 
 Ingrid Olsson med Chilla, appellklass spår 
 Ingrid Olsson med Chilla, startklass 
 Gun Zimmer, Mästarklass – rallylydnad 
 

      12. Avslutning. 
       Mötet avslutades med att ordförande tackade för visat intresse och bjöd in till     
             tacobuffé  

 
 
 
     

                ________________________________ _____________________________ 

                Justerare: Åsa Hult  Justerare: Susanne Palm 
 
 
 
 
                ________________________________ ______________________________ 

                Ordförande: Christer Ekendahl   Sekreterare: Marie Tönnerberg 


