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Styrelsemöte Höganäs Brukshundklubb 7 december 2020 
Närvarande: Christer Ekendahl, Ulf Andersson, Per Ekroth,  

Marie Tönnerberg, Pia Stenberg (via telefon), 
 Christer Palmquist (via telefon), Eva Hult-adjungerad, 

Särskilt inbjuden: Ulf Norling 
 

 
110. Mötets öppnande 
          
111. Godkännande av dagordning 
 
112. Föregående mötesprotokoll 
         Lästes upp och godkändes.  
 
113. Övriga möte 
 
114. Ekonomisk rapport 
         Fick via mejl. Trots rådande situation så håller vi budgeten, detta beror till  
         stor del på våra sponsorer.  
 
115. Övriga rapporter 
         HUK: Höstens kurser är avslutade. Med tanke på rådande situation så  
         det så är det, än så länge, bara 2 kurser planerade till våren.  
 
116. Inkomna skrivelser 
         Motion ang inhägnad av lilla planen. Ordförande har varit i kontakt med  
         kommunen. Kommunen ställer som krav att det ska finnas grindar och att  
         planen ska vara tillgänglig för alla. Kommunen kommer inte att bidra med  
         några pengar till detta vilket innebär att klubben får stå för hela kostnaden.  
         Därför har styrelsen beslutat avslå motionen då ekonomin under rådande  
         omständigheter inte tillåter det.  
 
117. Brev/post 
         Inkommit räkningar och tidskrifter.  
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118. Restriktioner 
         SBK-SKK har inte ändrat några restriktioner.  
 
119. Förtjänsttecken 
         Skickas in till SBK.  
 
120. Årsmötet 
         Planeras att hållas som vanligt, men kan komma skjutas upp eller ställas in med  
           kort varsel. Undersöker om det skulle gå att hålla mötet digitalt.  
         Verksamhetssplaner för 2021 ska vara kassören tillhanda senast 31/12-2020 
         Verksamhetsberättelser för 2020 ska vara sekreteraren till handa 31/12-2020. 
 
121. Övriga frågor 
 
122. Ärende för beslut 
         Motionen ang inhägnad av lilla planen avslås.  
 
123. Handlingsplan 
         Tälten plockas ner.  
         Agilityns hinder flyttas till nya Gröna Boden.  
 
124. Nästa möte  
         Styrelsemöte 4 januari kl 19.00.   
 
125. Mötes avslutande 
   Ordförande avslutar mötet och önskar alla God jul och Gott nytt år! 
 
 
 
___________________________ ____________________________ 
Ordförande: Christer Ekendahl Sekreterare: Marie Tönnerberg 
 
 

 


