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Styrelsemöte på Höganäs Brukshundklubb 5 oktober 2020 
Närvarande: Christer Ekendahl, Christer Palmquist, Pia Stenberg 
Ulf Andersson, Kristina Lindestam, Per Ekroth, Marie Tönnerberg 

 
80. Mötets öppnande 
 
81. Godkännande av dagordning 
 
82. Föregående mötesprotokoll 
       Lästes upp och godkändes.  
 
83. Övriga möte 
       8 september hade HUK planeringsmöte.  
        

              84. Ekonomisk rapport 
       Fick vi via mail. Håller fortfarande budget.  
 
85. Övriga rapporter 
       Bellas läger gick bra. Mycket uppskattat av deltagarna.  
       Ett nybörjarläger planeras i december.  
 
       Kommunen har varit på besök för att titta på vilka träd, som av säkerhets- 
       skäl, behöver tas ner vid lilla appellen.  
       Kommunen har också informerats om att ungdomar håller till skogen på 
       kvällar och nätter.  
 
       Det har ev varit inbrott i gröna boden (den gamla boden), låset hittades 
       trasigt sidan om boden. Det verkar inte saknas något men en polisanmälan 
       är gjord.  
       Lyktstolparna på lilla planen är på plats, förlängda, och de lampor vi har,  
       har monterats. Det kommer att sättas upp fler under nästa år.  
       Förrådet, på baksidan, har stått öppet. All pant samt ett antal förlängnings- 
       sladdar saknas.  
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       HUK: Valpkurserna har startat. 
       Tre-tre-tre startar den 12 september.  
       Kenneth Johansson kommer att hålla två allmänlydnadskurser under hösten. 
       Cecilia ”Cicci” Andersson är ansvarig för ungdomsgruppen.  
       

 Kristina Lindestam och Charlotte Mangbo är inne på slutspurten innan de båda  
        är färdigutbildade tävlingssekreterare.  
         
        17-18 oktober är det Elitspårtävling, på lördagen även en lydnadstävling. 
        Det letas spårmarker.  
         
        I september hyrde Goldenklubben våra planer. De var mycket nöjda  
        med mottagandet.  
 
86. Inkomna skrivelser 
 
87. Förtjänsttecken 
       Vilka medlemmar är aktuella? 
 
88. Motioner till årsmötet 
       Motioner ska vara sekreteraren tillhanda senast den 20 oktober.  
 
89. Brev/post 
       Inkommit tidskrifter och räkningar.  
       Pia Stenberg lämnar sin ”postnyckel” till Per Ekroth.  
 
90. Övriga frågor 
       Under rådande omständigheter så får vi tänka om ang julbordet.  
       Kanske ett för medlemmar och ett för markägare och sponsorer.  
       Ulf börjar förbereda för den nya kassören.  
 
91. Ärende för beslut 
      Pia Stenberg lämnar sin ”postnyckel” till Per Ekroth.  
      Förbereda för kassörbyte. Kolla upp vilka dataprogram som kan behövas.  
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92. Handlingsplan 
 
93. Nästa möte 
       Styrelsemöte den 2 november kl 19.00 
 
94. Mötets avslutande 
       Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.  
 
 
 
 
 
 
___________________________ _____________________________ 
Ordförande: Christer Ekendahl Sekreterare: Marie Tönnerberg  
 
 
 

 


