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Styrelsemöte den 6 mars 2019 på Höganäs Brukshundklubb 
Närvarande: Christer Ekendahl, Christer Palmquist, Ulf Andersson, 

 Per Ekroth, Lena Hallkvist, Marie Tönnerberg 
 

 
 

10. Mötets öppnande 
     Ordförande hälsar alla välkomna.  
 
11. Godkännande av dagordning 
 
12. Föregående mötesprotokoll 
       Lästes upp och godkändes. 
 
13. Övriga möten 
 
       HUK hade möte den 7/2. Kurserna har kommit igång, Tre-Tre-Tre startade  
       17/2, Unghundskurs den 24/2.  
        4/3 startade lydnadskursen. 
      IGP lägger ut en förfrågan om det finns intresse för en spårkurs. 
        6/4 anordnar Studiefrämjandet en ledarskapsutbildning för instruktörer och  
        Styrelsen.  
 
14. Ekonomisk rapport 
       Fick vi via mail. Bättre start i år, mycket tack vare att kurserna har startat och  
       sponsorintäkter. Se bilaga 1. 
 
15. Övriga rapporter 
       Den 26 april anordnar Höganäs Brukshundklubb tillsammans med Bildeve en  
       Sponsorfrukost hos Bildeve. Till frukosten har det bjudits in företag med  
        anknytning till klubben och Kullabygden. Frukosten är ett sätt att knyta nya 
        kontakter och ev hitta nya samarbetspartners till klubben.  
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       För tillfället finns inget som tyder på att klubben kommer att flyttas men för  

att ligga steget före så vill styrelsen ha in kommittéernas önskemål på vad 
som skulle behövas på den nya platsen.  

 
 
16. Inkomna skrivelser 
 Eva Hult, HUKansvarig föreslår att hundförbudet i cafeteriadelen ska hävas. 
       Detta kommer att tas upp vid medlemsmötet den 24 april.  
       Se bilaga 2. 
 
17. Brev/post 
       Det har inkommit räkningar.  
 
18. Övriga frågor 
       SBK har ändrat sina rutiner för nya medlemmar. Medlemsansökan sker online 

vi SBKs hemsida. Vi länkar till SBK via vår hemsida.  
  
       Jan T vill att det vid våra evenemang ska finnas en tavla med våra sponsorers 

logotyper på, exempelvis vid sekretariatet.  
 
 Det diskuterades kring Gröna Boden. Boden är i dåligt skick och förslag på att 

ersätta den med en container kom upp. Det krävs bygglov oavsett vad som 
ersätter boden. Pris på container kollas upp. 

 
 Ny kyl, frys och spis är ett måste då de gamla har gjort sitt.  
 
19. Ärende för beslut 
 Ny kyl, frys och spis köps in.  
 Bygglov för att ersätta Gröna Boden söks. 
 
 
20. Handlingsplan 
       Spegeln ska upp. Förslag på var? Kolla med berörda kommittéledare.  
 Långsidan måste fixas så fort som möjligt.  
 Ny bod istället för den som håller på att rasa. 
 



 

Höganäs Brukshundklubb | Box 97, 263 21 Höganäs | www.hoganas-bk.se 

 

Höganäs Brukshundklubb 
en 

 
 
21. Nästa möte 
 Styrelsemöte onsdagen den 10 april kl 18.00 därefter 
    Kommittémöte kl 19.00 
 
22. Mötets avslutande 
 Ordförande tackar för visat intresse.  
 
 
 
 
 
___________________________            _____________________________ 
Ordföranden: Christer Ekendahl        Sekreterare: Marie Tönnerberg      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


