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HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB 

PROTOKOLL från styrelsemöte den 2 september 2015 kl. 19.00  

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

Pia Stenberg Tommy Johansson 

§ 74 Mötets öppnande                                                                                                          
Ordförande öppnade mötet. 

§ 75 Godkännande av dagordning                                                                                                 
Föreslagen dagordning godkändes. 

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

§ 78 Ekonomisk rapport 
Ulf Andersson rapporterade klubbens ekonomiska ställning per 2015-08-31.            

Se bilaga.                                                                                                               

§ 79 Övriga rapporter                                                                                                   
Sandra rapporterade att kurserna är i full gång, vi har väldigt många deltagare och 

många som står i kö till de flesta kurserna. 

Christer & Ulf rapporterade från SM i Bruks/IPO det var ett trevligt arrangemang 

med några mindre detaljer som inte riktigt fungerade. 

§ 80 Inkomna Skrivelser/Post 

Annika har skickat in en skrivelse med ett förslag på mer utrymme se bilaga. 

Styrelsen diskuterade utrymmesfrågan och kom fram till att en container kan vara ett 

alternativ. Eva Hult ska höra sig för angående bygglov. 

§ 81 Medlemsmöte  

Alla utskick och dagordning är klart inför medlemsmötet 

§ 82 Höstens verksamhet 

Christer tycker att vi får titta mer ingående på en konstruktion för speglar till Apell 

planen. Vi bör också titta på en annan konstruktion till IPO skulen  

Under hösten kommer det att vara en hel del tävlingar. 
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Vi ska bjuda in valberedningen till nästa möte. 

§ 83 Nya Gruppen Specialsök  

 Gruppen har akut brist på utrymme till alla tillbehör. Utrymme fixas i Agilityboden 

tillsvidare. 

§ 84 Brukschampion 

TK Bella fixar blomma och present 

§ 85 Övriga frågor  

Sandra undrar om vi ska köpa in den nya boken om tävlingslydnad, eftersom det inte 

pågår några kurser avvaktar vi med det. 

Christer ställer frågan om vi kan utse Sandra till HUK ansvarig eftersom hon ändå 

sköter det mesta där. Sandra tackar ja till uppdraget efter viss betänketid och 

styrelsen godkänner det. 

Annika undrar om det går att köpa in Adobe Writer till klubben eftersom väldigt 

många blanketter är gjorda i PDF format och man kan då inte skriva i dem via dator. 

Sandra Alla instruktörer och hjälpare var mycket nöjda med lägret. Det finns nu en 

nystartad träningsgrupp för lydnad som Tommy håller i. 

§ 86 Ärende för beslut  

Sandra Elenbrant utsågs till HUK ansvarig 

Spegel till Apell planen ska kollas upp. 

Möjlighet för att sätta en container ska kollas upp 

§ 87 Handlingsplan gicks igenom. 

§ 88 Nästa Möte Nästa möte är medlemsmöte 9 september 

§ 89 Avslutning   
Mötet avslutades.      

 

Ordförande    Sekreterare 
 
 
…………………………………………… …………………………………………. 
  
Christer Ekendahl   Annika Olofsson 
 
BILAGOR: Ek Rapport per 2015.08.31, Skrivelser 



3 

 

 

 

 


