
Protokoll för kommittémöte 2017-04-03 

 

Närvarande: Medlemmar ur kommittéerna 

 

1 Mötets öppnande 

Ordförande hälsar alla välkomna och dagordningen godkändes 

 

2 Förgående protokoll 

Sekreteraren läser upp föregående protokoll. Diskussion kring punkterna 

3 Övriga möten – när ni har möten i kommittéerna skicka in anteckningar till 

styrelsen. 

4 Ekonomisk rapport Se Bilaga. 

5. Verksamhetsplanerna för 2017 ska skrivas på. Uppmaning av ordförande att 

hålla budget.   

6 rapporter från kommittéerna 

TK-  Det har varit en elitspårtävling 22-23 oktober.  30 st anmälda, fungerade 

bra trots funktionärsbrist, många funktionärer fick gå flera spår. En 

lydnadstävling i December med ca 80 deltagare, förlöpte väl. Har lagt in om 

lydnadstävlingar HH2017, lydnaden i december plus två klasser lydnad, 

startklass plus lydnadsklass 1, i samband med oktobers elitspårtävling. 

Uppdateringsmöte kring reglerna har domare och tävlingsledare varit iväg på. 

  

Valberedningen: Letar efter personer som kan gå in för en suppleant som 

hoppat av, samt att sekreterarposten ska bytas nästa årsmöte. 

 

HUK/HUG-  organisationsförändringar som håller på att sjösättas under 

terminens gång. Fyra kurser är i gång, en valp, en allmänlydnad, en unghunds, 

samt en appellkurs. Ny valpkurs startar i sommar.  

 



Agility- Åsa ska vara inhyrd TL på både augustitävlingen och under Höganäs 

Hund. Helena Nord vill ha igång en agilityungdomsgrupp för att få igång 

ungdomsverksamheten i klubben samt dels kunna få ungdomsbidrag från 

kommunen. Sandra funderar på att ha ett agilityläger i sommar. 

 

HH- utökar i år med rallylydnad avancerad och mästare under söndagen samt 

att vi ska ha klass 1 och 2 i agility. Det ska även bli en utställningsring på den 

övre grusplansparkeringen som vi täcker med mattor. Peter Schölander öppnar 

HH. Patrullhund och polis samt terapihund(?) kör uppvisning.  Gällande SSPK så 

kör Höganäs Brukshundklubb deras klubbmästerskap (rally och lydnad) i sin 

helhet när de har sin utställning här i september.  

 

IT- Sponsringarna ska ut på hemsidan, Jan kontaktar Lennart om det. Lennart 

haft genomgång om hur hemsidan fungerar för nya HUG/HUK. Önskar man få 

utbildning/genomgång av hur man ska göra för att själv kunna lägga ut 

information så kontakta Lennart så går han igenom med er. 

 

Styrelsen- uppdaterar sin handlingsplan. Jobbar på att få hit en 

förvaringsconteiner då vi börjar bli trångbodda. Hjärtstartare är inköpt. Lagt in 

om en städdag den 9 april. 

 

RUK Mental-   3 MH denna våren 22/4, 29/4 och 20/5. Banan ska fixas den 8/4 

och på annandag påsk har vi figgeträning samt visning av MH för kursare med 

hjälp av några av klubbens blandraser (2-3 ekipage).  

 

Köket- På gång med renovering. Behöver hjälp av medlemmarna för att bygga. 

Allmän diskussion kring hur information om detta skulle gå ut. FB, hemsida 

mm. 

Specialsök- haft en nybörjarkurs, ska strax dra igång en fortsättning. 

Funderingar på ev dagsläger längre fram. Helsingborg har tävling snart där Pia 

ska hjälpa till. Pia Stenber och Thomas Hallqvist har haft föreläsning  och 

uppvisning i Malmö för ca 60 st deltagare. 



IPO- nya skul är under uppbyggnad samt ska ha ett BH-prov den 2maj. 

Klubbtävling- 28/4 ska det vara en startklass samt en klass 1 med Yvonne 

Sjöstrand som domare och Lennart Bernardsson och Marie Winberg som TL. 

Samarbete med Helsingborg BK. Förfrågan kom om det inte kunde finnas 

samarbete här även med Ängelholm. Svaret var att det kunde det absolut. Sista 

anmälan 21/4 kostar 50kr i anmälningsavgift, kontant på plats. 

Sponsring- Jan jagar vidare, har landat Volvo (till viss del) samt Swedbank 

utöver flera. Se hemsidan.  

7. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

8. Ärende för beslut 

Inga ärenden för beslut 

9. Nästa kommittémöte är 4 september 2017 

10. Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat 

 

 

Ordförande……………………………………………………………………. 

 

 

 

Sekreterare………………………………………………………………….. 


