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HÖGANÄS BRUKSHUNDSKLUBB 

PROTOKOLL från Styrelsemöte den 4 november 2013 kl  19.00  

Närvarande   

Christer Ekendahl, Ulf Andersson, Christina Ekman-Ljungström, Roland Sjöstrand, Sandra 

Elenbrant samt Lena Hallkvist (del av mötet)   

 

§81  Mötet öppnades av ordförande och dagordningen  godkändes 

§82  Lena Hallkvist, HUK/ Policies, VM IPO, Klubbjacka 

 

HUK Policies se nedan under §87. 

 

Klubbjacka 

Lena H har tagit fram några olika alternativ.  Sandra E fortsätter köra ärendet då Lenas tid 

inte räcker till. 

VM IPO i Malmö 

Klubben är beredd på att lämna hjälp om så behövs och för att visa upp klubben i Malmö.  

Lena H återkommer när hon har mer konkreta detaljer om behovet. 

§83 Föregående mötesprotokoll 

§80 – Parkering gräsmattor HH2013 - Ordförande har haft ytterligare kontakt med 

Parkförvaltningen som vidhåller att Klubben måste betala ev. kostnader som kan uppkomma 

vid återställande av förstörd markyta.  Ordf svarat att om vi måste betala får vi göra det trots 

att vi är en liten klubb och därför har ont om medel.  Någon faktura har ännu inte synts till. 

Föregående mötesprotokoll av 7 okt godkändes för införande på Hemsidan.  

 

§84  Ekonomisk rapport 

Intresserade medlemmar som önskar ta del av det ekonomiska utfallet ombeds kontakta 

Ordföranden eller Kassören! 

 

§85  Övriga rapporter 

Höst- & Avslutningsfesten den 26 oktober samlade ca 30 deltagare och blev mycket lyckad. 

Elit IPO Spår ägde rum 19 och 20 okt och hade bra med deltagare. 

§86  Inkomna skrivelser 

”Torsdagsgruppen”  har beslutat sig för att ge sitt bidrag till klubben för att man varje 

torsdag utnyttjar främst café-faciliteterna mellan kl 11-12 med 100 kr/månad.  För 2013 

kommer 1200 kr att överlämnas till Kassören vid nästa Styrelsemöte 
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§87  Policies 

Lena H gick igenom gjorda revideringar betr Policies för HUK: 

POLICY FÖR HUK-TILLHÖRIGA (från 2002-04-17 Utbildarmöte.  Reviderades genom tillägg av 

HUK/Lena Hallkvist. Se bilaga 

MEDLEM SOM FÅR UTBILDNING BETALD ELLER SPONSRAD AV HÖGANÄS BK  (från 2007-08-

22 Styrelsemöte).  Reviderad vid styrelsemöte 4 nov 2013 tillsammans med HUK-ansvarig 

Lena Hallkvist, dvs Punkt gällande Allmänlydnads och tävlingslydnadsinstruktör (100 tim) ska 

hålla 3 (4-5) kurser under 2 (5) år).  Se bilaga 

POLICY BETR UTBILDNING UTANFÖR KLUBBEN (HUK 8.12.2004)  Ströks.  

ÅLDER HUNDAR I LYDNADSKURS (HUK från 2004)  Ströks. 

FÖRTUR TILL HUNDKURSER I KLUBBENS REGI (styrelsebeslut från 2007 22/8) Ströks. Detta 

tas upp i protokollet under Ärende för beslut.  

BETALN AV KURS- & MEDLEMSAVGIFTER samt ÅTERBETALNING AV KURSAVGIFTER  (från 

2003 HUK-beslut) Reviderade av HUK/LH 4 nov 2013 vid Styrelsemöte)  Se bilaga. 

FRI HUNDKURS PÅ HBK  (HUK-möte 8.6.2005 & Styrelsemöte 7.11.2002)  Ska revideras. 

Sandra har erbjudit sig att skriva om texten. 

Följande övriga allmänna policies gicks dessutom igenom vid mötet: 

VEM ÄR VÄLKOMMEN ATT TRÄNA HUND PÅ HÖGANÄS BK? (från 2005)  Behålles 

oförändrad! Se bilaga. 

HUNDFÖRBUD I KLUBBSTUGAN – inkl undantag. (från 2005)  Behålles oförändrad. Se bilaga. 

ORGANISERAD TRÄNING I NATUREN – VEM ÄR BEHÖRIG. (från 2007).  Behålles oförändrad. 

Se bilaga. 

KÖRERSÄTTNING  (från 2007)  Behålles oförändrad.  Se bilaga. 

§88  Medlemsmöte 

Nästa medlemsmöte äger rum den 11 dec.  Linn Vikhamre kommer att hålla föredrag om 

Hundtandvård.  Dagordning etc ska vara tillgängligt för medlemmarna senast den 6 dec 

(Hemsidan & Anslagstavlan Klubbhuset). 

§89  Årsmöte 

En motion har inlämnats = förslag att inköpa prisskåp. Styrelsen biföll ansökan och motionen 

kommer att behandlas på årsmötet.  Ordf lämnade till mötet ett förslag till Mål/Medel för 

styrelsearbetet 2014, vilket bifölls.  Sekreteraren skall kolla i SBK stadgar betr riktlinjer för 

utlysande av mötet etc. 

§90  Övriga frågor 

Berner Sennenklubben kommer att genomföra MH-tester lördag 9 nov om det inte är för 

mycket stormfälle i skogen vid klubbstugan. 

. 
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§ 91  Ärende för beslut 

#  Sandra E köper in 2 st lövräfsor. 

#  Styrelsen delegerar till Sandra E att å klubbens vägnar skriva på Sekretessavtal avseende 

lån av adressuppgifter ur SKKs ägarregister att användas för utskick till Hundägare med 

hundar i 1-5 årsåldern inom närområdet (ca 425 st) med avsikt att marknadsföra Höganäs 

Brukshundklubbs kurser och övrig verksamhet (bl a Foldern). 

#  POLICY ”Förtur till hundkurser i klubbens regi”. Mötet beslöt att stryka denna policy. 

§92  Handlingsplan 

+  Inköp av 2 st lövräfsor – Sandra E 

+  Klubbjackor – Sandra E tar över Lena H:s arbete med att få fram lämplig jacka 

§93  Nästa möte 

Måndagen den 2 december kl 19.00 

§14  Avslut   

Mötet avslutades.      

Ordförande    Sekreterare 

 

……………………………………………   …………………………………………………… 

Christer Ekendahl   Christina Ekman-Ljungström 

 

BILAGOR Ek Rapport per 31.10.13 har översänts till styrelsemedlemmarna.  Handlingsplan per 

4.11.2013 bifogas.  Vid mötet genomgångna Policies bifogas.  

 

 

 

 

 


