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Kommittémöte 10 april på Höganäs Brukshundklubb 
Närvarande: Kommittéledare 

 
1. Mötets öppnande 
 
2. Godkännande av dagordning 
 
3. Föregående mötesprotokoll 
     Lästes upp och godkändes.  
 
4. Ekonomisk rapport 
     Vi ligger bättre till än vid samma tid förra året. Mycket beroende på att 
     kurserna kommit igång samt sponsring.  
  
     Diskussion kring kostnader för måltider vid läger och appeller för funktionärer. 
     Mötet ålägger styrelsen att besluta om skäliga priser.  
 
5. Verksamhetsplaner 
     MH: 3 under våren och 2 till hösten. Ev ett under sommaren. 
 
6. Aktiviteter 
     Vi har fått förfrågan om Kulturnatten i september. Arrangören vill väldigt gärna 
     att vi har en uppvisning.  
     2 juni är det Djurens dag på Pannkaksladan. Även iår vill de gärna ha en  
     uppvisning. Pia Stenberg och Björn Jönsson visar lite IPO och sök.  
     Camilla Bagger-Jörgensen visar rallylydnad.  
     Länsstyrelsen tillsammans med Kullaledens Vänner vill ha vår hjälp att anordna  
     en hundpromenad mellan Strandbaden och Lerhamn för att ”fånga upp”  
     hundägare med okopplade hundar.  
     Dock väldigt kort varsel.  
     Höganäs Företagarförening anordnar en parad i augusti, de som vill får gå   
     med. 
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7. Rapporter 
     Sponsring: Vi tappar en sponsor men har fått 3 nya istället.  
     Frukostmötet på Bildeve den 26/4 är fulltecknat.  
 
     MH: 1 MH avklarat, 2 kvar under våren.  
     Fått förfrågan om ett MH den 8/6, en kennel från Norge vill komma hit.  
     2 MH är planerade till hösten. 
     Det behövs fler funktionärer.  
     Har fått förfrågan om att anordna ett MT. Kostanden för utrustning kollas upp. 
     Funktionärer i nya systemet är godkända för MT.  
     
     RUK: mental och utställning har slagits ihop.  
    
     TK: Appellen i mars flöt på bra.  
     Brukslägret i mars var mycket lyckat. Uppföljning till hösten. 
     Regelrevidering i lydnad-mycket ändringar i startklass och lydnad 1. 
 
     HUK: Ny träningsgrupp har startats. De träffas 1 gång i veckan. 
               Det tränas spår, lydnad och sök.  
               Pågående kurser är valp-, unghund-, tävlingslydnad, och 3-3-3 
               Det ligger även en Freestylekurs ute.  
               HUG hade distriktsmöte 27/3. Det diskuterades ang den nya   
               instruktörsutbildningen. Höganäs BK var tydliga med behovet av 
               fler instruktörer. 
 
    HH: De flesta domarna är klara, saknas dock 2 i rallyn.  
            Funktionärsgruppen jobbar på, börjar få ihop det.  
 
    IT: Allt under kontroll.  
 
    Styrelsen: Vi har fått svar från Sagik ang den skrivelse som vi skickade i höstas 
    gällande de tävlandes attityd mot arrangemang och funktionärer.   
    Trakasserier/hot ska anmälas till SBK och även polisanmälas.  
    Sagik kommer att uppdatera sin policy och den kommer at kommuniceras ut till 
    Agilityaktiva.  
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       Saknar fortfarande några kommittéledares redogörelser för vilka behov   
       respektive ledare har, om en flytt av klubben blir aktuell.  
       Ny kyl, frys och spis har köpts in. 
       Finns nu en timer till lilla planen. 
       Alla element kommer att ses över och ev bytas mot energisnålare variant. 
       Ny ”grön bod” är ett måste, den gamla håller på att rasa. Det funderas på att 
       köpa en container som ersättning. Oavsett vad som ersätter ”gröna boden” 
       så krävs bygglov.  
       Spegeln????? 
       Svårt att hitta funktionärer till tävlingar, läger etc? Kontakta sekreteraren som 
       gör ett mejlutskick till medlemmarna med en förfrågan om att vara 
       funktionär.  
 
       Samarbete: 
       Ser/hör man eller själv blir utsatt för kränkning/mobbing/trakasserier ta 
       kontakt med styrelsen. Ingen ska utsättas för kränkningar! 
 
8. Övriga frågor 
       Färdigställandet av köket pågår.  
       Arbetet med att hitta ny köksansvarig pågår. 
 
9. Mötets avslutande 
       Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.  
 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ordförande: Christer Ekendahl Sekreterare: Marie Tönnerberg 
 

       
        
   
                                          
      



 

Höganäs Brukshundklubb | Box 97, 263 21 Höganäs | www.hoganas-bk.se 

 

Höganäs Brukshundklubb 
en 

      
 
 
 
      
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


