
 
 

Höganäs Brukshundklubb 
                                                                                                                                                Box 97 263 21 Höganäs  

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

Styrelsemöte den 8 mars 2017 Höganäs brukshundklubb 
 
Närvarande: Christer Ekendahl, Ulf Andersson, Sandra Elenbrant, Tilla 
Palmquist, Pia Stenberg, Christer Palmquist samt Susanne Svensson från 
HUK 
 
10. Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet 
 
11. Godkännande av dagordning 

Mötet godkände dagordningen 
 
12. Föregående mötesprotokoll uppläses av Sandra Elenbrant samt det 
konstituerade styrelsemötesprotokollet, protokollutdrag lämnat till kassören 
av sekreteraren. 
 
13. Övriga möten- 
 Susanne meddelar att HUK haft ett instruktörsmöte, att vi har dåligt med 
hjälpare för tillfället. Förslag från styrelsen att kontakt ska tas med 
gymnasieskola för att få hjälp av elever med hundinriktning som hjälpare på 
kurser. HUK informerade om en diskussion kring ett föredrag för medlemmar 
som ska hållas av Kenneth. (Del av överlämningen mellan gamla HUK-
ansvarig och Nya HUK konstellationen) 
Agility - eventuellt kan kanske Ann hjälpa till? Posten är vakant för tillfället. 
Special Sök kör igång på onsdag. Höganäs Hund- möte, allt flyter på inför 
2017:s evenemang.  
 Regionsmöte- Styrelsegruppen diskuterade medlemsavgifterna på 
klubbarna. Stor skillnad. Diskuterade även larm och lås då det varit mycket 
inbrott på diverse klubbar i regionen. Utställningsgruppen diskuterade ett 
eventuellt samarbete mellan Höganäs och Bjuv i ytterligare en utställning, 
två dagars officiell. Fortsatta diskussioner behövs. HUK/HUG-gruppen 
diskuterade samarbete gällande utbildade av instruktörer, samarbete kring 
information och anmälning till specifika kurser som bara finns hos en klubb i 
regionen.  Nästa regionsmöte sker 2018 i Åstorp. Till distriktsmötet kunde 
ingen medverka från Höganäs BHK. (Samma dag som vi har Appelltävling 
på klubben och samtliga representanter är upptagna av detta evenemang).  
  
14. Ekonomisk rapport 

 Den ekonomiska rapporten har vi fått via mail. Se Bilaga. 
  
15. Övriga rapporter 

Inväntar bygglovsrapport för att kunna införskaffa en förvaringscontainer. 
Sandra Elenbrant kan inte närvara under Agilitytävlingshelgen i augusti i 
år, Åsa som Sandra tagit in som tävlingsledare föreslås som 
huvudansvarig för detta evenemang. Sandra sak höra med Åsa, annars 
kanske Emma B kan tillfrågas i ärendet. På lördag är det kursinskrivning 
för vårens kurser. På söndag är det appelltävling med 14 st deltagare. 
Ramp uppför verandan stryks efter att vi har undersökt saken och fått 
offert på över 100 000kr då vi har en så pass hög trapp och lutningen 
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ska vara max 12%. Inga bidrag ges för detta bygge så ärendet med 
ramp stryks därför. Vi gör temporära lösningar vid behov. (lyfter) 

 
16. Inkomna skrivelser/post 

Några räkningar inkommit. Avläsning av vattenförbrukningen ska skickas 
in. Avloppsbrunn ska vara klart utmärkt v.16 för tömning. Förfrågan om 
elavtal inkommit, ordförande kollar upp detta. 

 
17. Övriga frågor 

 Funktionärslistan gås igenom och Sandra ska skicka den uppdaterade listan 
till Lennart för att lägga ut det på hemsidan. Nyckeltillgången för funktionärer 
börjar bli akut. Vi har i dagsläget verksamma instruktörer utan nycklar. Nycklar 
MÅSTE in från de som inte är aktiva funktionärer!!  

 
18. Ärende för beslut 

Sandra E ska boka ett möte med Eva H gällande Containern. 
Budgethöjningen för renoveringen av köket avslås. Att gå vidare med att få till 
en ramp avslås. Litet lås till Agilityboden ska införskaffas. (med tanke på 
ökningen av inbrott). Funktionärslistan och möteslistan är fastställd och ska 
skickas ut/sättas upp. 
 

19. Handlingsplan 
Genomgång av handlingsplan. Rampen stryks. 
 

20. Nästa möte 
Styrelsemöte 3/4 18.00 med kommittémöte 19.00 

 
21. Mötet Avslutades. 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet 
 
 
 
 
Ordförande: Christer Ekendahl ……………………………………………. 
 
 
 
 
 
Sekreterare: Tilla Palmquist………………………………………………… 

 


