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HÖGANÄS BRUKSHUNDSKLUBB 

PROTOKOLL från Styrelsemöte den 2 september  2013 kl  18oo  

Närvarande   

Christer Ekendahl , Ulf Andersson, Christina Ekman-Ljungström, Roland Sjöstrand,  P-O 

Erbacke  

§67   

Mötet öppnades av ordförande och dagordningen  godkändes 

§68 

Föregående mötesprotokoll 5.8 

Gicks igenom.  Noterades att det inte nämndes att Susanne Palm/Revisor deltagit i mötet 

under punkten Ekonomi.    Betr Höganäs Kommuns skrivelse om Parkering på gräsmattan 

under HH2013 har Christer E sökt ansvarig vid kommunen utan framgång.     

§69 

EKONOMISK RAPPORT 

Intresserade medlemmar som önskar ta del av det ekonomiska utfallet ombeds kontakta 

Ordföranden eller Kassören! 

§70 

ÖVRIGA RAPPORTER 

Svenska Schnauzerklubben har hyrt stuga & planer 14-15 sept för utställning, 

lydnadstävling (osäkert) och rallylydnadstävling (35 anmälda!).  Fågelföreningen hyr stugan 

siste september. Även Mopsklubben hyr planer siste september. Möte för Skånedistriktets 

ombud äger rum i Revinge den 25/9. 

Kassören rapporterar att Kundkraft Elverket Vallentuna gett oss bättre el-pris för 1 år än 

Öresundskraft.  Har accepterats.  Kontraktet med Öresundskraft löper ut siste sept i år. 

§71 

INKOMNA SKRIVELSER/POST 

Inbjudan till Programsamråd har kommit från Höganäs kommun gällande förlängning av 

Allégatan.  Ovisst om dessa planer berör HBK.   Christina E-Lj närvarar vid någon av  

informationspromenaderna. 

§72  

ÖVRIGA FRÅGOR 

Grinden Norr Appellplanen/Efter medlems påpekande, lovade Roland Sj att ordna så att 

grinden inte går att knuffas upp.  

Höstens FIXARDAG/Äger rum lördag den 26 oktober. Diskuterades att istf bestämda 

Fixardagar ha en ständig lista uppsatt på klubben där saker som bör åtgärdas skrivs upp.  
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Utgångspunkt Bertil Rohne´s lista.  Förslag på 2 punkter kom fram under mötet– Röjning i 

Förrådet & Provisorisk lagning staketet mot Norr .  Fler punkter ska lämnas nästa 

styrelsemöte. 

Vid nästa styrelsemöte den 7 okt beslöts ta upp Årsmötet på dagordningen.  Motioner ska 

vara inlämnade till styrelsen senast den 20 oktober 2013 för att kunna behandlas på 

årsmötet.  Ordf lägger in detta på Hemsidan. 

Eventuella studiebesök vid HBK-kurser av styrelsen diskuteras vid nästa styrelsemöte i 

oktober. 

POLICIES för HBK 

HBK policies håller på att  uppdateras.  Genomgång fortsätter nästa Styrelsemöte. 

POLICY/BOKNING AV PLANER/ Policyn är nu kompletterad med bokningsansvarig, dvs Styrelse- & 

Kommittéansvariga är skyldiga att föra in sina bokningar i Kalender på Hemsidan. 

§73 

ÄRENDE FÖR BESLUT 

#  Accepterat Kundkraft Elverket Vallentunas el-prisoffert/Ulf Andersson. 

# Provisorisk lagning av staket Appellplan/Roland S   

§74 

HANDLINGSPLAN 

Lägg till:  Provisorisk lagning av staket Appellplan  

§75 

NÄSTA MÖTE 

Måndag den 7 oktober 2013 

§76 

AVSLUT 

Mötet avslutades och åtföljdes direkt av möte mellan styrelse & kommittéansvariga. 

Ordförande    Sekreterare 
 
……………………………………………   …………………………………………………… 
Christer Ekendahl   Christina Ekman-Ljungström 

 

BILAGOR Ek Rapport per 30.8.13 har översänts till styrelsemedlemmarna.  Handlingsplan per 2.9.2013 

bifogas. 


