
 
 

Höganäs Brukshundklubb 
                                                                                                                                                Box 97 263 21 Höganäs  

ordforande@hoganas-bk.se ∙ 
                                                                                                                                 www.hoganas-bk.se 

Protokoll för styrelsemöte den 7 december kl 19.00 
 
Närvarande: Christer Ekendahl, Tilla Palmquist, Tommy Johansson, Ulf 
Andersson, Sandra Elenbrant, Christer Palmquist, Pia Stenberg                    
 
 
117.Mötets öppnande: Ordförande förklarar mötet öppnat. 
 
118.Godkännande av dagordning bifalles. 
 
119.Föregående mötesprotokoll lästes upp av sekreteraren. 
 
120.Ekonomisk rapport har vi fått av kassören via e-mail. Kassören läser 
upp/går igenom varje grupp/kommitté i jämförelse med förra året. Vi ligger 
på -17000 idagsläget. December är en stor kostnadsmånad. Inkomstfakturer 
är dock nu utgickade. Beräknar att vi hamnar på – 30 000kr, men då det är 
budgeterat för -36 000kr så ser det bättre ut än budget i alla fall.  
 
121.Övriga rapporter: RUK Mental har varit på föreläsning i Örkelljunga, om 
rädslor och aggressioner hos hund och hur det kan speglas i MH/MT. Mkt 
givande och duktig föreläsare Björn Forkman, styrelsen undrar om det är 
ngn som vi eventuellt skulle kunna bjuda in till föreläsning hos oss. RUK ska 
kolla upp detta. Klubben har en TL för MH nu. HUK har haft en ”kick-off” 
träff/middag för instruktörer och hjälpare. Mycket uppskattad och trevlig kväll. 
TK har en lydnadstävling på lördag, 80 starter. Agility- Sandra, Eva och Jan 
jobbar på att få 2 banor sponsrade, en agility och en hopp. De inväntar svar 
från tryckningen. De jobbar även aktivt för att få hit en container för förvaring. 
 
122.Inkomna skrivelser: Inga 
 
123.brev/post. Några räkningar har inkommit samt ngn tidskrift. Plus en 
inbjudan till Julmarknad i Malmö den 18dec.   
 
124. Medlemsmöte: ARRAK kommer. Julbord serveras efter mötet. 
Städschemat som ska tas upp på mötet gicks igenom och bifalles.  
 
125. Inför årsmötet: protokollpärmen efterlyses! Årsberättelserna ska in till 
sekreteraren. Verksamhetsplanen till kassören. Dessa ska vara inne vid 
årsskiftet. Kallelse till årsmötet ska ut till alla medlemmar snarast. 
 
126. Övriga frågor: Appellplanens lampor, flera som är sönder. Detta ska 
föras in på handlingsplanen. Nycklar; det är få i antalet, ev. ska vi göra fler 
nycklar eller se över systemet ev ha ngt med kod, höra med kod och 
nyckelansvarig. 
 
127. Ärende för beslut: Städschemat som ska presenteras på medlemsmötet 
bifalles. Cornelia Wiltander har lämnat in sin nyckel för tillfället, ev ska Maria 
Winberg ha denna nyckel. Kolla med nyckel och kodansvarig för möjlighet 
att byta system till kodlås.  
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128. Handlingsplanen gicks igenom. 
 
129. Nästa möte är medlemsmötet den 8/12, nästa styrelsemöte är den 4 
januari kl 19.00. 
 
130. Ordförande förklarar Mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 Ordförande Christer Ekendahl…………………………………………………. 
 
 
 
 
 
Sekreterare Tilla Palmquist……………………………………………………  

 


