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Höganäs Brukshundklubb 
kshundklubben 

Medlemsmöte på Höganäs Brukshundklubb 21 augusti 2019 
Närvarande: 9 medlemmar 

 
 
1. Mötets öppnande 
 
2. Godkännande av dagordning 
 
3. Har mötet blivit stadgeenligt utlyst? 
     Ja 
 
4. Föregående mötesprotokoll 
    Lästes upp och godkändes. 
 
5. Val av justerare och tillika rösträknare 
     Valdes gjorde Lennart Bernhardsson och Susanne Palm 
 
6. Inkomna skrivelser 
 
7. Rapporter 
    
     Stuga yttre: Häcken ska klippas, hörnan på klubbstugan ska fixas, 
     fuktskada i hallen orsakat av att kylen som stod där stängts av.  
     Ny avloppsslang till diskmaskinen, mössen hade gnagt hål på den gamla.  
 
     TK: Elitspårtävling i oktober, dubblerad lydnad 1 och startklass. 
     Hölls ett bruksläger för nybörjare i juli, uppföljningsläger i oktober. 
     Ändrat statuterna i rallylydnad. 
     Lusselydnaden i december. 
  
     IT: Allt flyter på.  
 
    Sponsring: Tyvärr har en sponsor hoppat av, men vi har fått 2 nya.  
    Frukostmötet hos Bildeve i april var mycket uppskattat. Det knöts en del nya  
    kontakter. 
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     Styrelsen: Skrivit till distriktet ang SM i Lydnad o Rallylydnad som arrangeras av  
     Helsingborgs Brukshundklubb, då detta har lagts samma helg som Höganäs  
     Hund.  
 
     Specialsök: Ständiga ändringar.  
 
     IGP: tränar tisdagar och lördagar. 
 
8. Kassarapport 
     Vi ligger lite sämre till än vid samma tid förra året, mycket pga av inköp av 
     ny kyl, frys och spis.  
 
 
10. Övriga frågor 
       Gräsklippningen av appellerna tar 4-5 timmar ibland längre eftersom det  
       måste flyttas på hinder o dyl. När ni är klara på planerna så plocka undan efter 
       er. 
       
       Om ni använder köket efter kurser och träningar så diska efter er. Vill man inte 
       stanna kvar tills diskmaskinen är klar så är det vanlig, hederlig handdisk som  
       gäller. Har spisen använts så kontrollera så att barnlåset är ”på”.  
 
 
       24 augusti är det EuroNäs, vi ordnar en hundpromenad, samling sker 10.05 
       Vid JYSK. Promenaden startar 10.15. 
 
 
 
11. Prisutdelning 
       Kristina Lindestam klarade startklass med Ellie.  
       Lena Persson klarade Lydnadsklass 2 med Keno. 
       Gun Zimmer klarade Rally nybörjare och Rally fortsättning med Skorpan.  
 

                         Grattis! 
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12. Mötets avslutande 
      Mötesordförande tackar för visat intresse.  
 
 
 
__________________________ __________________________ 
Justerare: Lennart Bernhardsson Justerare: Susanne Palm 
 

 
 
 
__________________________  __________________________ 
Mötesordförande: Pia Stenberg Sekreterare: Marie Tönnerberg 

 
 
 
  
       
      


