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HÖGANÄS BRUKSHUNDSKLUBB 
MEDLEMSMÖTE  Klubbmöte 23 april 2014 

§1 Ordf öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna. 

§2 Ulrik Alm berättade om Pompe, Laika och Balt - Berömda hundar genom tiderna.  

§3 Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning godkändes. 

§4 Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst  

Besvarades med ja. 

§5 Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Protokoll fr 2013-12-11 lästes upp.  

§6 Val av två justeringsmän  

 Till justeringsmän valdes Sandra Elenbrant & Thomas Brandin. 

 §7 Skrivelser 

 Det har inkommit 1 st skrivelse från Mikael Wiltander beträffande                                

  ”Hund i Klubbstugan” (se bilaga) 

 Efter vissa diskussioner blev det två förslag till omröstning 

 1. Ej riva upp tidigare beslut 

 2. Tillåta hundar i cafeterian 

 Votering begärdes av Yvonne Sjöstrand 

 Voteringen utföll med 11 röster på förslag 1 och 4 röster på förslag 2 

§8 Rapporter 

HH /Eva Hult rapporterade att det råder stor personalbrist till HH. Eva ska gå ut i alla 

kursgrupper och informera om detta. Eva ska dessutom skicka ut ett upprop till alla 

medlemmar. Ulf är bekymrad över det låga anmälningsantalet till HH. 

 

HUK /Lena Hallkvist rapporterade att alla kurser är igång. 

 

Agility/Sandra Elenbrant rapporterade att hon har 3 st som ska tävla varav 2 

nybörjare som verkar väldigt lovande. Sandra informerade också om att alla Agility 

hindren måste bytas ut till år 2017 då det är nya regler för hinder. 
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IPO /Lena Hallkvist rapporterade att IPO gruppen ska lägga spår till IPO VM 2014. Lena 

informerade också att hon planerar 2 st IPO läger ett i juni och ett till hösten. 

 

IT/ Lennart Bernhardsson rapporterade att han och Sandra ska ha ett möte ang 

utformingen av vår hemsida.  

 

TK Tävling /Susanne Palm rapporterade från Rallylydnadstävling ,det är myccket svårt 

att få tag i domare. Söktävlingen hade endast 7 anmälda varav 2 hoppade av. 

Apellklass tävlingen hade 11 st anmälda och den tävlingen hade ett väldigt svårt spår. 

Christer  Ekendahl rapporterade att vi fått förfrågan om vi kan hjälpa till vid DM 

uttagningar till patrullhund i Landskrona. 

 

RUK Mental/ Tilla Palmquist håller på att kolla upp vår mentalbana, 4-5 personer har 

anmält intresse för att utbilda sig till figuranter. 

 

Köket/ Kurre Andersson rapporterade att det fortfarande är en del svinn i köket. 

Kurre kollar när svinnen inträffar och rapporterar detta till styrelsen. 

Styrelsen/Christer Ekendahl rapporterade att den gamla grinden mellan planerna 

numera är upphittad av Thomas Brandin. Ulf Andersson och Christer Ekendahl har 

varit på informationsmöte i Höör angående SM 2015 i Malmö, dom behöver massor av 

personal. Christer Ekendahl och Eva Hult ska på ett informationsmöte angående 

invigningen av sporthallen den 30 augusti om vi i klubben vill ha någon aktivitet i 

samband med det. Christer Ekendahl har fått en förfrågan av Lottakåren om vi är 

villiga att ha en station hos oss under ett cykel arrangemang dom ska ha. 

§9 Kassarapport /Ulf Andersson rapporterade den ekonomiska ställningen i klubben. (se 

bilaga)  

§9 Ärende för beslut 

 Mötet beslutade att inte riva upp tidigare beslut om hund i stugan.  

  ( se bilaga inkommen skrivelse)                                

§11 Övriga frågor 

Sandra Elenbrant Informerade att klubbjackorna får köpas av alla medlemmar och 

deras familjer. Bättre information om detta ska uppdateras på hemsidan. 

 Annika Olofsson Är samordnande för Jonstorps marknad. 

§12 Prisutdelning Kunde ej genomföras eftersom Barbro ej var närvarande 
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§13 Mötets avslutande 

Blommor överräcktes till föredragare Ulrik Alm. Christer Ekendahl förklarade därefter 

mötet avslutat. Efter mötet serverades mat och dryck från köket. 

 

 

 

 Ordf   Sekreterare 

 ………………………………………………… ……………………………………………………. 

 Christer Ekendahl  Annika Olofsson 

 

 Justeras 

 …………………………………………………. ………………………………………………………… 

 Sandra Elenbrant  Thomas Brandin 

 

  


