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HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB 

PROTOKOLL från styrelsemöte den 1 september  2014 kl 19.00  

Närvarande   
Christer Ekendahl, Ulf Andersson, Annika Olofsson, Sandra Elenbrant.                                                  

Frånvarande                         
Pia Stenberg, Tommy Johansson 

§ 72 Mötets öppnande                                                                                                          
Ordförande öppnade mötet. 

§ 73 Godkännande av dagordning                                                                                                 
Föreslagen dagordning godkändes. 

§ 74 Föregående mötesprotokoll 
Godkändes och lades till handlingarna samt läggs in på hemsidan. 

§ 75 Ekonomisk rapport 
Ulf Andesson rapporterade klubbens ekonomiska ställning per 2014-08-31. Se 

bilaga. 

 § 76 Övriga rapporter                                                                                                   
Annika rapporterade att deltagandet vid invigningen var mycket bra dock var besöket 

av landshövdingen mycket kort.                                                                                          

Sandra rapporterade att kursinskrivningen var lite strulig en del dropp in i de olika 

kurserna.                                                                                                                    

Christer rapporterade att städdagen inför invigningen var mycket bra. Christer 

informerade också om att det kommer att vara en engelsktalande deltagare vid SSPK 

14 september. 

 § 77 Inkomna Skrivelser 

Skrivelse från Susanne Palm det ska skrivas in kostnad på hemsidan för hyra av 

Rallylydnads skyltar 200 kr. se bilaga.                                                                                            

Uppdrag från medlemsmötet Annika och Sandra ska uppdatera Policy för 

uthyrning. 

§ 78 Policy Läger Läger ska planeras med i verksamhetsplanen. Vid läger utöver de 

redan planerade ska det inlämnas en snabb budget till styrelsen. Ett läger ska vara 

minst 2 dagar med eller utan övernattning. 
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§ 79 Förtjänsttecken Styrelsen diskuterade olika kandidater till förtjänsttecken, 

fortsätter diskussionen på nästa möte. 

§ 80 Staket Vi har fått in offert för staketet. Vi kollar med revisorerna om det är OK 

att byta staketet. Se Bilaga. 

§ 81 Årsmöte Senast 20 oktober ska skrivelser inlämnas till årsmötet, detta 

meddelas via hemsidan. Kallelse till årsmötet ska göras senast 31 december. 

§ 82 Övriga frågor  

Nycklar/Christer Det tar väldigt lång tid att få utlämnat nycklar till nya instruktörer 

m.fl. Christer tar kontakt med Bengt om hur vi ska få detta att fungera bättre. 

Dusch/Sandra Sandra tar kontakt med Prenad ang VVS. 

§ 83 Handlingsplan Handlingsplanen gicks igenom och uppdaterades 

§ 84 Ärende för beslut Det fanns inga ärende för beslut. 

§ 85 Nästa Möte Nästa möte är styrelsemöte den 6 oktober 

 
§ 86 Avslutning   
Mötet avslutades.      

 

 

Ordförande    Sekreterare 
 
 
…………………………………………… …………………………………………. 
  
Christer Ekendahl   Annika Olofsson 
 
 
BILAGOR: Ek Rapport per 2014.08.31, Handlingsplan, Skrivelser, Offert staket  

 

 

 


