
1 

 

 

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB 

PROTOKOLL från styrelsemöte den 8 april 2015 kl. 19.00  

Närvarande   
Christer Ekendahl, Sandra Elenbrant, Annika Olofsson, Tommy Johansson, Christer 

Palmquist 

Frånvarande                                                                                                                  
Pia Stenberg, Ulf Andersson 

§ 22 Mötets öppnande                                                                                                          
Ordförande öppnade mötet. 

§ 23 Godkännande av dagordning                                                                                                 
Föreslagen dagordning godkändes. 

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

§ 25 Ekonomisk rapport 
Ulf Andersson var frånvarande och styrelsen har läst igenom den ekonomiska 

rapporten. Fanns inget att anmärka på den. Se bilaga.                                                                                                              

§ 26 Övriga rapporter                                                                                                   
Christer och Christer rapporterade att dom jagar kommunen ang. trädfällning och 

röjning i skogen. 

Sandra rapporterade om att arbetet med planerad agility tävling 15/8 pågår för fullt. 

Annika rapporterade om läget inför det första MH`t på klubben det ser just nu inte så 

bra ut med bara en anmäld. MH gruppen lobbar allt dom kan på tex facebook  

Christer E rapporterade från mötet med Kultur och fritidsförvaltningen.se bilaga. 

§ 27 Inkomna Skrivelser/Post 

Tävlingskommittén SBK Skåne  Det har inkommit en skrivelse från distriktet om att 

lokalklubbarna ska informera om det finns någon skjutbana i närheten av klubben. 

Detta ska informeras i tex SBK-Tävling, i PM m.m.se bilaga 

Skånedistriktet Det har inkommit en inbjudan till lokalklubbsombudsträff Patrullhund. 

Se bilaga 
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Distriktsstyrelsen Det har inkommit en inbjudan till ordförandekonferens. se bilaga 

SBK Det har inkommit en kallelse till distriktsmöte. Se bilaga 

Brev Det har inkommit ett brev från förbundet om att Anna-Matilda Palmquist har fått 

avslag på att hålla M1 kurs.se bilaga 

Brev det har inkommit en inbjudan till utställning från Burlövs brukshundklubb. Se 

bilaga. 

Brev det har inkommit ett brev från svenska agilityklubben ang. tävlingsprogrammet 

för 2015. Se bilaga 

Minnesanteckningar Det har inkommit minnesanteckningar från kommittémöte. Se 

bilaga 

§ 28 Utbildnings läget 

HUK i HUK´s budget för år 2015 finns det inget budgeterat för instruktörsutbildning. 

Detta kan skapa en del problem i klubbens budget. Det är för närvarande 6 st 

personer som går Grundmodulen och det är planerat att 3 stycken av dom ska gå 

Allmänlydnads instruktör utbildning till hösten. Vi har även 1 stycken instruktör som 

vidareutbildar sig inom specialsök. En del av dessa kostnader kommer att finansieras 

via Allmänlydnadsinstruktörernas Examen som innebär att dom ska hålla kurs med 

minst 6 deltagare. Styrelsen får hålla koll på detta så att kostnaderna inte rusar iväg. 

Se bilaga.  

§ 29 Belöningssystem  

Christer E har tagit fram ett förslag på belöningssystem till våra instruktörer. 

Förslaget diskuterades och det kom fram några fler önskemål om detta Christer 

reviderar förslaget och styrelsen fortsätter att arbeta med förslaget. 

§ 30 SM 2015  

Arbetet med SM 2015 28-30 augusti pågår för fullt och det behövs många fler 

funktionärer till detta. Styrelsen ska lobba om detta på facebook och på hemsidan. 

§ 31 Övriga frågor  

Sandra ska kalla till ett möte med alla instruktörer även de vilande instruktörerna. 

Eftersom en del av våra aktiva instruktörer ska utbilda sig i höst behöver vi några av 

de vilande som kan hålla höstkurserna. 

Christer E har kollat upp angående den gamla belysningen från Vikvalla och 

beskedet på det är att den är i mycket dåligt skick så det är inget för klubben. 

Sandra har tagit fram en plan för hur instruktörsutbildningar ska läggas upp och hon 

väntar på att få utbildningspärmarna som Lena Hallkvist ska färdigställas. Sandra 
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kommer också att begära in från alla instruktörer vilken utbildning / auktorisation dom 

har. 

Sandra håller koll på att alla kursavgifter inkommit och de som ej erlagt avgiften får ej 

deltaga på kursen. Detta är extra viktigt av försäkrings skäl. 

Sandra informerade att det kommer att vara ringträning vid 3 tillfälle inför Höganäs 

Hund till en kostnad av 150 kr. 

Annika påminde om att det är Fixardag / städdag på klubben den 18/4. 

Annika gick igenom handlingsplanen och det beslutades att Christer Ekendahl och 

Tommy Johansson ska se till att fläkt och element blir installerat i dusch rummet. 

Sandra ska se till att grinden längst ner på apellplanen blir låst det ska även sättas 

en skylt på den. 

Sandra informerade att det kommer att bli ett instruktörsläger i sommar. 

§ 32 Nästa Möte Nästa möte är medlemsmöte onsdagen den 22 aprilkl. 19.00. 

 
§ 33 Avslutning   
Mötet avslutades.      

Ordförande    Sekreterare 
 
 
…………………………………………… …………………………………………. 
  
Christer Ekendahl   Annika Olofsson 
 
BILAGOR: Ek Rapport per 2015.03.31, Skrivelser, Brev 

 

 


