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1. Ordförande förklarar mötet öppnat. William Nordén, 
en av markägarna som möjliggör att spårtävlingarna 
kan hållas, hälsas speciellt välkommen. 

 
2. Godkännande av dagordning bifalles 

 
3. Mötet har blivit stadgeenligt utlyst 

 
4. Föregående mötesprotokoll från medlemsmötet den 

24 augusti 2016 lästes upp av sekreteraren. 
 

5. Val av justerare och tillika rösträknare blev Susanne 
Palm och Marie Winberg. Anders Winberg 

 
6. Inkomna skrivelser. Inga skrivelser har inkommit. 

 
7. Rapporter från kommittéerna och grupperna. 

 
HUK- Fem kurser har hållits under hösten, en 

 vintervalpkurs pågår. Vårens kurser är planerade, 
 bland annat rallylydnad med Christina Ekman-
 Ljungström och Gun Zimmer, Appell, beteendekurser 
 och hoppas på en startklasskurs, utöver valp, unghund 
 och allmänlydnadskurser. Har haft en kick-offkväll med 
 hjälpare och instruktörer. Mkt positivt. 
 Onsdagsträningar nu under vintern med instruktör på 
 plats samt korvgrillning. 
 
 IT- efterlyser önskemål i kommittéerna om utbildning 
 för att själva kunna lägga in information på hemsidan. I 
 övrigt en allmän uppmaning att höra av er om det är 
 ngt som verkar lustigt på hemsidan.  
 

AGILITY- Köpt in nya klätterhinder och jobbar med Eva 
 Hult för att få igång två helsponsrade Agilitybanor, en 
 hoppbana och en agilitybana. Augustitävlingen ska 
 hållas nästa år också. 

   
 IPO-  haft två prov, en i vår och en i höst. Gick i Åstorp 

 men spåren var under våren vid kullaberg, i höst var 
spåren kring Åstorp. Vi sänder en tacksam tanke till Åstorp BK 
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för deras hjälp kring genomförandet av proven i år. IPO ska 
hålla en lydnadskurs med spetskompetens när det gäller 
vissa speciella lydnadsmoment i bruks och IPO lydnad. 
 
RUK- mental, en TL utbildad klar. Haft 7 MH plus ett extra. 
Ska ha 7 MH nästa år. Dessa är utlagda i SBK tävling.   
 
TK- har haft en dubblerad spårtävling elit i oktober. Möjligt 
att ta alla anmälda (30st) trots funktionärsbrist, många 
funktionärer fick gå flera spår. Något att ta i beaktelse för 
framtiden. Nu är det en lydnadstävling på lördag med ca 80 
deltagare, vi verkar ha koll på denna och ser positivt på den. 
Har nu lagt in om lydnadstävlingar HH2017, lydnaden i 
december plus två klasser i samband med okt elitspår 
tävlingen. Uppdateringsmöte kring reglerna har domare och 
tävlingsledare varit iväg på. Verkar lite rörigt, bruksreglerna 
är inte ute än. 
 
Höganäs Hund-  sponsring jobbas det mycket med och 
hoppas på försäljning av skyltplatser på agilityhindren samt 
längs staketet. Jobbar intensivt med Höganäs Hund 2017 
 
Sponsring- Jan gärna ett efternamn) jobbar aktivt med att få 
in flera sponsorer till klubben, har nu fått in en skyltplats från 
VOLVO bland annat! 
 
Kök- det rullar på, har varit en lugn höst, färre kurser. några 
uppläggningsfat är på vift, snälla lämna tillbaka dessa då 
köket behöver dem. 
 
Specialsök- har varit ett omtumlande år med diskussioner 
kring vilken instans som ska bestämma över specialsöket. 
Ser nu ut som att SBK ta över istället för Nosework, och det 
kommer att komma in fler grenar/klasser med bland annat 
stillastående personsök. Planen är att dra igång en 
nybörjarkurs i Januari, fortsättningskurs i Mars samt att hålla 
en tävling i April. 
 
Styrelsen- stugfogde är tillsatt Tommy Brorson , IPO- skulen 
ska byggas upp. Lektionssalen iordningställd, sen har det 
varit en del möten i distriktet, bland annat gällande SKK- 
”tvångs” medlemsavgiften, vilket diskuterades under mötet. 
Sponsring Jan T, jobbar väldigt aktivt. Diskussion kring 
nycklar har förts då flera har behov av nyckel, Sandra jobbar 
med att få en översyn över detta..  
 



 

3 

Klubbtävling- Susanne Svensson ska hålla i denna grupp 
Mitten på januari ska det komma igång 
träningstävlingar/klubbtävlingar, sen får vi se om det blir en 
gång i månaden eller varannan månad. De ska börja med att 
ha en tävlingsregelgenomgång i januari med Thomas B som 
är domare och Marie W som är tävlingsledare. I och med att 
det är så mycket nya regler 2017. 
 
 
Valberedningen- Allt rullar på, alla tjänster är på 
tänkta/tillsatta utom Agility som är vakant, samt stuga inre, 
och tjänstehund. 
 
 
 

8. Kassarapport 
 
Vi har pengar. Ta bort kommentaren i blått. Just nu står vi på 
minus 17 000; Vi har budgeterat på ett underskott på minus 
36 000 efter december, men troligtvis blir det minus 30 000 
istället. Så vi klarar budgeten.  
 
 
 
 

9. Ärende för beslut, inga ärenden för beslut. 
 
 
 
  

10. Övriga frågor 
 
Städschema presenterades till mötesdeltagarna. Mötet 
godkände schemat som ska sättas upp och gällas.  
 
 
Agilityhindrens varande kontra inköp ifrågasattes om det nu 
blir någon verksamhet eller ej. Svaret är att verksamhet i 
agility ska det vara, bland annat en träningsgrupp samt två 
större tävlingar som även utökas. OK enligt mötet. Kan vi 
sätta ut de gamla hindren för att träna på? Frågan är var? 
Men det får inte vara där det stör övrig verksamhet, då är det 
OK enligt mötet. För att kunna klippa gräsmattan är det 
viktigt, att efter varje träningstillfälle, ställa agilityhindren åt 
sidan av de som använt dem,.  
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 11.Prisutdelning. 
 
Marie Winberg och Cånny högre klass sök;  
Susanne Svensson och Linus Lyd1;  
Lena Persson och Keno Rally RLDN,  
Stort grattis till er! 
 
 
 
12. Ordförande avslutar mötet och bjuder in till 

Julbordet, samt ARRAK som visar upp kläder nu efter 
mötet. 

 
 
 
 
 
ordförande   Sekreterare 
Christer Ekendahl  Tilla Palmquist 
 
 
 
 
 
 
Justerare    Justerare 
Susanne Palm    Marie Winberg
    

 
 


