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HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB 

PROTOKOLL från styrelsemöte den 11 mars 2015 kl. 18.00  

Närvarande   
Ulf Andersson, Annika Olofsson, Tommy Johansson, Sandra Elenbrant.                          

Delvis närvarande Pia Stenberg 

Frånvarande                                                                                                                  
Christer Ekendahl, Christer Palmquist 

§ 12 Mötets öppnande                                                                                                          
Kassör Ulf Andersson öppnade mötet. 

§ 13 Godkännande av dagordning                                                                                                 
Föreslagen dagordning godkändes. 

§ 14 Föregående mötesprotokoll 
Godkändes och lades till handlingarna samt läggs in på hemsidan. 

§ 15 Ekonomisk rapport 
Ulf Andersson rapporterade klubbens ekonomiska ställning per 2015-02-28.            

Se bilaga.                                                                                                               

§ 16 Övriga rapporter                                                                                                   
Sandra rapporterade att Agility tävling i september inte var möjligt, hon tittar för 

närvarande på om det går att ha tävling den 15 augusti. Sandra letar efter domare till 

tävlingen, Sandra ska kolla med Eva Hult så att det inte krockar med något annat. 

Ulf rapporterade från medaljutdelningen på distriktet. 

Ulf rapporterade från distriktsmötet angående SM 2015, det verkar vara väldigt dåligt 

organiserat. 

Ulf rapporterade från rallylydnads sekreterare utbildningen 

§ 17 Inkomna Skrivelser/Post 

Distriktet Det har inkommit påminnelse kallelse till årsmöte på distriktet 2015-03-04 

Distriktet Det har inkommit en inbjudan till D-HUG möte 2015-03-25 

Distriktet Det har inkommit en inbjudan till tävlingssekreterarekonferens. 
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SBK Det har inkommit en information från SBK om att de numera har en central 

kurskalender. Där klubbarna kan lägga upp sina olika kurser. 

Brev RUK-Mental har skickat ett brev till distriktet angående att Helsingborgs BK har 

lagt MH-Prov samtidigt som Höganäs. 

Minnesanteckningar Det har inkommit minnesanteckningar från Höganäs Hund 

möte. För kännedom. 

§ 18 Delegering till Valberedning 

Delegeringen till valberedningen som beslutades på konstituerande styrelsemötet 

gicks igenom. 

§ 19 Övriga Frågor 

HUK eftersom det fortfarande inte finns någon HUK ansvarig så kallar Sandra till ett 

instruktörsmöte. 

Instruktör på unghundskurs Tommy Johansson & Pia Stenberg kommer att se till 

att en av dom alltid är närvarande på unghundskursen. 

Inredning av dusch utrymmet Sandra & Annika handlar inredning 

Handlingsplan Annika delade ut handlingsplanen. 

§ 20 Ärende för beslut Det fanns inga ärenden för beslut. 

 
§ 21 Avslutning   
Mötet avslutades.      

Kassör    Sekreterare 
 
 
…………………………………………… …………………………………………. 
  
Ulf Andersson   Annika Olofsson 
 
BILAGOR: Ek Rapport per 2015.01.31, Skrivelser, Brev 

 

 


