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Styrelsemöte på Höganäs Brukshundklubb 2 november 
Närvarande: Christer Ekendahl, Christer Palmquist, Per Ekroth 

Kristina Lindestam, Marie Tönnerberg 
 

 95. Mötes öppnade 
 
 96. Godkännande av dagordning 
 
 97. Föregående mötesprotokoll 
        Lästes upp och godkändes.  
 
 98. Övriga möte 
        HH har haft ett möte med agilityn. B la ska hindren gås igenom för att se om  
        något behöver fixas.  
 
 99. Ekonomisk rapport 
        Fick vi via mejl. Vi håller fortfarande budget. 
 
100. Övriga rapporter 
         Elitspårtävlingen gick mycket bra. Mycket beröm från tävlande för de 
         fina spårmarkerna.   
          
         Distriktet vill stoppa all verksamhet pga den ökade smittspridningen men  
         inga beslut har ännu tagits ang detta.  
         
         Valberedningens förslag ska vara medlemmarna tillhanda senast den  
         15 november.  
         Medlemmar kan, senast 12 december, lämna in förslag på kandidater. 
     
         Den planerade aktiviteten med kommittéledarna ställs in.  
 
101. Inkomna skrivelser 
         Motion ang staket på lilla planen 
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102. Brev/Post 
         Räkningar och tidskrifter 
 
 
103. Restriktioner 
         De kurser som är igång körs klart men inga nya kurser startas.  
 
104. Förtjänsttecken 
         Förslagen skickas till SBK. 
 
105. Medlemsmöte 
         Kallelse skickas ut. Medlemsmötet kan ev komma att ställas in  
         beroende på vad för rekommendationer myndigheterna kommer med.  
         Julbordet ställs in.  
 
106. Övriga frågor 
         Prata med agilitykommittén ang flytt av hinder till gröna boden.  
 
107. Ärende för beslut 
         Motionen tas upp på nästa styrelsemöte.  
         Julbordet ställs in pga ökad smittspridning.  
         Kurserna körs klart men inga nya startas innan läget förbättras.  
         Valberedningens förslag skickas ut till medlemmarna.  

             
 

108. Handlingsplan 
         Säkringsskåp monteras på eller intill gröna boden. 
 
 
109. Nästa möte 
         Styrelsemöte 7 december kl 19.00 
 
110. Mötets avslutande 
         Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
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______________________________ ______________________________ 
 Ordförande: Christer Ekendahl Sekreterare: Marie Tönnerberg         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


