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Medlemsmöte 18 april på Höganäs Brukshundklubb 

 
Närvarande: 14 medlemmar  

 
1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna.  
  

2. Godkännande av dagordning 
 

3. Mötet är stadgeenligt utlyst 
 

4. Föregående protokoll 
Lästes upp och godkändes 
 

5. Val av justerare och tillika rösträknare 
Marianne Nimark och Yvonne Sjöstrand  
 

6. Inkomna skrivelser 
 

7. Rapporter 
HH: 
Alla domarna är klara.  
Ett 10-tal mässutställare. 
De auktoriserade funktionärerna är klara.  
 
HUK: 
24 april är det föredrag, Att köpa valp, på café Amanda.  
26 maj är det Hundpromenad genom Höganäs 
16 maj startar introduktionskurs i rallylydnad.  
17 maj startar en valpkurs 
Det kommer också att hållas en spårkurs.  
En kick off med instruktörer planeras till hösten.  
 
TK: 
Appellspårtävlingen som skulle ha hållits den 11 mars flyttades fram till den 15 april.  
HH-Lydnad, för många anmälda ekipage riskerar att spräcka tidsschemat. 
Regionmöte den 15 maj.  
Tävlingsschema ska vara inskickat senast den 30 april. 

 
                           Sponsring: 

Vi har fler betalande sponsorer och arbetet med dessa fortsätter.  
Vi har fått mycket beröm för vårt arbete med att sprida våra sponsorers erbjudande.  
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IT: 
Problemen anmälningsformulären ska nu vara lösta. 
 
Styrelsen: 
Bänken på verandan ska fixas. Nu ”bräda” är beställd.  
IPO´s  nya skul måste vara flyttbara, detta är dock framskjutet tillsvidare. 
Spegeln ska upp. Men var? 
Visionsgruppen jobbar vidare, nästa möte är den 16 maj kl 19.00. 
Onsdagen den 30 maj är det födelsedagskalas för SBK som fyller 100 år. Det är öppet hus, 
mellan kl 15 och 19.00 på klubben, medlemmar och icke medlemmar är välkomna. Klubben 
bjuder på kaffe och tårta. Kommer att finnas prova-på-aktiviteter. 
GDPR -  dataskyddsförordningen, arbetet har påbörjats för att anpassa oss efter de nya 
reglerna kring hantering av personuppgifter.  
 
Festkommittén:  
Tanken är att Höganäs Brukshundklubbs 65årsfirande ska hållas i augusti-september. 
 
Agility: 
Nya hållare, istället för de magneter som försvunnit, till hindren är beställda. Så fort vi får 
dem så kan träningar och kurser starta.  
 

8. Kassarapport  
Ulf redogjorde om vår ekonomi.  
Vi ligger bättre till än vid samma tidpunkt förra året. 
Se bilaga 1. 
 

9. Ärende för beslut 
 

10. GDPR – dataskyddsförordningen 
Ersätter from 25 maj 2018 den gamla PUL (personuppgiftslagen). 
Den nya förordningen innebär att klubben måste se över sin hantering av personuppgifter. 
I fortsättningen krävs ett skriftligt, analogt eller digitalt, godkännande vid medlemskap, 
kurs- och tävlingsanmälan. Vid ansökan om medlemskap eller kurs- och tävlingsanmälan, 
via vår hemsida, kommer det finnas en ”kryssruta” som måste fyllas i. På så sätt får vi det 
godkännande vi behöver för att få lov att hantera personuppgifterna så länge dessa är 
relevanta för vår verksamhet. Vi kommer att länka till SBK´s hemsida för fullständiga 
medlemsvillkor. Register eller listor som inte är relevanta för kurs, tävling, medlemskap 
eller dylikt ska raderas.  
När det gäller SBK tävling så är det delat ansvar mellan förbund, distrikt och lokalklubbar              
när det gäller hanteringen av personuppgifter.  
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11. Övriga frågor 
Köket ska göras klart innan Höganäs HUND 
Offerter på lampbyte på appellplanen 
Bjuda in politiker för att visa vi vår verksamhet. 
När vi får nya medlemmar, informera om HBK och framförallt ska de nya medlemmarna 
känna sig välkomna. 
Några roliga aktiviteter för medlemmar, tex hyra en buss och besöka sevärdheter. 

                            Förslag på aktiviteter? 
Det kom förslag på gemensam kursstart men framförallt en gemensam kursavslutning.  
Se tillbaka lite, hur gjorde vi tidigare?  
 

12. Prisutdelning 
Bengt Palm med _____ klarade appellklass spår.  
Grattis! 
 

13. Mötets avslutande 
Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse. 
 
 
 

 
 _________________________ _________________________ 
                        Justerare: Marianne Nimark Justerare: Yvonne Sjöstrand  
 
 
 
 _________________________ _________________________ 
 Ordförande: Christer Ekendahl Sekreterare: Marie Tönnerberg 
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