
Protokoll för kommittémöte 2017-09-12 

 

Närvarande: Medlemmar ur kommittérna 

 

1. Mötets öppnande 

       Ordförande hälsade alla välkomna   

2. Godkännande av dagordning. 

 

3. Föregående protokoll lästes upp.  

 

4. Ekonomisk rapport 

 

5. Hur vi hanterar varandra 

Bemötandet medlemmar imellan måste bli bättre. Personliga påhopp på 

ledare och övriga medlemmar kommer aldrig att accepteras!!! Låt de olika 

kommittérna sköta sitt arbete. Har ni synpunkter på hur träningar, tävlingar 

och andra aktiviteter sköts, kontakta styrelsen. 

6. Rapporter 

TK- Spårtävling, 21-22 oktober.  

Saknas spårläggare och väldigt blött i markerna.  

 

HUK- kallelser till brainstorming 20/9. Ingen rallykurs, få anmälningar. Tas 

bort från hemsida. Instruktörsutbildningar är svåra att gå då det är svårt att 

få dom att passa in i livspusslet. Ta upp med distriktet om att genomföra 

utbildningar i studiecirklar. 

 

     MH-Tilla har haft telefonmöte om avel och hälsa. Behövs beskrivare.     

             Distriktsmöte i oktober 

 



Agility-HH, 1000 starter blev lite för mycket. Det blir bara dubblering i 2  

klass. Augustitävlingen, 20/8, gick mycket bra. 

 

HH 2018-SBK firar 100år. Eva har bokat jubileumsflagga. Rolf Weiffert 

öppnar helgen. 

SSPK, SSUK 9-10 september gick mycket bra. 95 starter i rallyn. Mycket 

beröm för ordning och reda. Klubben fakturerar ca 22000kr. 

 

Specialsök-Kursstart för nybörjare i oktober. Fortsättningskurs startar i 

november. 

 

Distriktsmöte-Det blir ingen tvångsanslutning till SSK. Medlemsavgifterna 

blir oförändrade. Det blir en enhetlig klubblogotype. Startas en kurs som 

klubben inte haft tidigare finns bidrag om 5000kr att ansöka. 

7. Ridhuset Äsperöd 

Klubben har fått förfrågan om det kan finnas intresse att använda ridhuset för 

utbildning, ringträning och agility. 

8. 100års Jubileum 

SBKs 100års jubileum kommer att uppmärksammas vid Höganäs Hund. 2018 

firar Höganäs Brukshundklubb 65 år. Förslag på hur vi ska fira detta? En 

jubileumsfest diskuterades. Förslag på hur denna skulle kunna se ut? 

 

9. Övriga frågor 

Kodlås till gröna boden och agilityboden. Medlemmar måste kunna komma 

åt utrustning och bodar kan inte vara olåsta. 

   

10.  Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat 

Ordförande:________________________________ 

 

       Sekreterare:________________________________ 



   

 

         

           


