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Styrelsemöte på Höganäs Brukshundklubb 4 februari 2019 
Närvarande: Christer Ekendahl, Christer Palmquist,  

Ulf Andersson, Pia Stenberg, Marie Tönnerberg 
 
 
 
151. Mötets öppnande 
 
152. Godkännande av dagordning 
 
153. Föregående mötesprotokoll 

        Lästes upp och godkändes. 
 

154. Övriga möte 
         Christer Ekendahl och Ulf Andersson har haft möte med 
         kommunen ang en ev flytt av klubben. Enligt kommunen   
         kommer inte appellen behövas som parkeringsyta den närmsta 
         10årsperioden. 
          
          
155. Ekonomisk rapport 
         Fick vi via mail.  
         2018 blev bättre än budgeterat. Mycket tack vare sponsring och 
         att kurserna kom igång ordentligt under hösten.  
         Se bilaga 1. 
 
 
156. Övriga rapporter 
         Verksamhetsstatistiken ska skickas in till distriktet så fort som 
         möjligt.  
 
 
157. Inkomna skrivelser 
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158. Brev/post 
         Inkommit räkningar.  
 
159. Årsmöte 
         Arbetet inför årsmötet pågår.  
 
160. Övriga frågor 
         Gröna boden håller på att rasa ihop. En ny bod, container eller 
         dyl behövs omgående.  
 
        Höganäs Energi, en av våra sponsorer, har som policy att kräva att 
        alla samarbetspartners skickar in en redogörelse för sitt 
        miljöarbete.  
        Inom klubben görs redan en hel del. 
        Det som gjorts är bl a byte av lampor på stora planen. 
        Nya LEDlampor sitter nu på plats.  
       Vi köper Grön El, försöker använda så lite engångsmaterial som  
        möjligt, i klubbstugan byts gamla lampor ut mot LED efterhand.   
        Det diskuterades även att ev byta ut de gamla elementen mot nya  
        mer energisnåla. Kyl och frys i köket kommer att bytas ut, då dessa 
        gjort sitt.  
        Vi diskuterade om vi ska ändra sophanteringen. Idag  
        går så gott som allt i restavfallet, vilket inte är acceptabelt. Vi 
        kommer att undersöka om det är möjligt att ha fyrfackskärl  
        här så att vi kan sortera vårt avfall ordentligt. 
 
 
161. Ärende för beslut 
 
 
162. Handlingsplan 
         Skjuts upp till nästa styrelsemöte. 
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163. Nästa möte 
         Årsmöte den 13 februari kl 19.00 
 
164. Mötets avslutande 
         Ordförande tackar för visat intresse.  
 
 
 
 
 
 
_________________________        _________________________ 
Ordförande: Christer Ekendahl        Sekreterare: Marie Tönnerberg 


