
 
 

Höganäs Brukshundklubb 
                                                                                                                                                Box 97 263 21 Höganäs  

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

Protokoll för styrelsemöte den 1 juni kl 19.00 
 
Närvarande: Pia Stenberg, Christer Palmquist, Tilla Palmquist, Sandra 
Elenbrant, Ulf Andersson                       
 
 
46.Mötets öppnande: Vice ordförande förklarar mötet öppnat. 
 
47.Godkännande av dagordning bifalles. 
 
48.Föregående mötesprotokoll lästes upp av sekreteraren. 
 
49.Ekonomisk rapport erlades muntligen av kassören, den skriftliga är ännu 
inte klar med tanke på dagens datum. Vi har fått beslutet från skatteverket 
att vi slipper deklarera under fem år. Detta som sökas om vart femte år. (en 
möjlighet för ideella föreningar att ha organisationsnummer men slippa 
deklarationen). Vi ligger likvärdigt med föregående år med ett plus 55´ i år, 
förra året var det plus 51´. För att inte riskera att räkningar blir liggandes så 
ska dessa mailas till kassören från sekreteraren när denne hämtat posten, i 
stället för att ”bara” läggas i facket. Kassören ber RUK Mental kolla upp MH 
på SBK tävling, det finns två som står som obetalda. Troligtvis är det två 
som ej heller har kommit till start, men ber att detta dubbelkollas. 
Anmälningarna till agilitytävlingarnas inbetalningar måste kollas upp, finns 
ingen koppling till klubben från det centrala anmälningssystemet. 
 
 
50.Övriga rapporter: Agility fått nya balanshinder och har 380st anmälningar 
till agilitytävlingarna på Höganäs Hund. Inbetalningarna ska kollas upp enligt 
föregående punkt. RUK Mental har haft fyra MH, dessa har förlöpt bra. IPO 
kör sina tävlingar (skyddet) i Åstorp pga inga skul på vår hemmabana. Köket 
ska införskaffa en glassbox från Engelholms glass till Höganäs Hund. 
Höganäs Hund fortskrider, rosetter inräknade, Agilityhinder ska hämtas på 
fredagen, speakeranläggning lånas från studiefrämjandet. I och med att det 
är tioårsjubileum så ska det vara en liten uppvisning med ”hunden i 
samhällets tjänst” militär, polis, tull och besöks/terapihund visas efter 
ringbedömningarna och innan finalerna. Flaggor inhämtade, priser 
inhämtade allt rullar på. Rapport från distriktet inväntas på nästa möte. 
 
51.Inkomna skrivelser/brev/post. Bara räkningar. Sekreterare och kassör ska 
agera enligt denna mail/postlista som föreslogs under ekonomiska rapporter 
för att säkerställa att inget missas.  
 
52. Höstens kurser: Vi kommer att ha problem med instruktörer till hösten. 
Många ska vara vilande och några går utbildning, endast två-tre instruktörer 
kvarstår att tillfrågas, kan bli tal om ev ta in en avtalsinstruktör. HUK ska ha 
möte efter Höganäs Hund och kalla till ett instruktörsmöte snarast möjligt för 
diskussion kring lösning av höstkurserna. Styrelsen informeras därefter 
direkt från HUK-ansvarig om förslag på lösning via mail. OBS, kan inte 
väntas med till nästa styrelsemöte. 
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53. Övriga frågor: Gräsklipparen är gammal och kostsam, en ekonomisk 
diskussion fördes om hur vi kan lösa detta och vad som bör göras.  
 
54. Ärende för beslut: Inköp av ny gräsklippare ska genomföras.  
 
55. Handlingsplanen gicks igenom och några saker blev avprickade, (snus 
och rökförbudskyltarna), fick tillägg (fler som ansvarar för uppgiften), blev 
tidsbegränsade (höst/vår) samt Inköp av gräsklipparen blev införd.  
 
56. Nästa styrelsemöte den 3/8 kl 19.00 
 
57. Mötet avslutas 
 
 
 
 
 
 
Vice Ordförande Pia Stenberg…………………………………………………. 
 
 
 
 
 
Sekreterare Tilla Palmquist……………………………………………………  

 


