
 
 

Höganäs Brukshundklubb 
                                                                                                                                                Box 97 263 21 Höganäs  

ordforande@hoganas-bk.se ∙ 
                                                                                                                                 www.hoganas-bk.se 

Protokoll för styrelsemöte den 10 oktober kl 19.00 
 
Närvarande: Christer Ekendahl, Tilla Palmquist, Tommy Johansson, Ulf 
Andersson, Sandra Elenbrant                      
 
 
86.Mötets öppnande: Ordförande förklarar mötet öppnat. 
 
87.Godkännande av dagordning bifalles. 
 
88.Föregående mötesprotokoll lästes upp av sekreteraren. 
 
89.Ekonomisk rapport har vi fått av kassören via e-mail. Resultatet i 
dagsläget är att vi ligger efter, men inte så mycket, dock vi har en 
lydnadstävling kvar som kan ge mer. Tävlingen är den 10 december, 
anmälningstiden går inte ut förrän den 19 november så det finns fortfarande 
möjlighet för fler anmälningar, det gäller att promota tävlingen bland annat  
via FB.  
 
90.Övriga rapporter: RUK Mental har lagt in ett önskemål om att skicka en till 
Testledarutbildning i december. HUK har haft ett möte för att bland annat 
planerna vårens kurser, diskutera om hur vi ska kunna locka instruktörerna 
till att bli mer aktiva. Önskemål om en ”kick-off” träff/middag för instruktörer 
och hjälpare. Tilla Palmquist har avgått från HUK och Katarina Sandén, Mia 
Berglund och Susanne Svensson går in i HUK. 
TK har en dubblerad elitspårtävling i oktober med 15 spår per dag. TK har 
lagt in om 3 st lydnadstävlingar nästa år. Samt tre personer ska iväg på 
tävlingsledarfortbildning i Tollarp den 29-30 oktober i Tollarp, Marie W, 
Lennart B och Christer E. Gällande från Distriktet den 21 september för att 
SBK ska nå 100 000 medlemmar: Hur gör VI??! För att få fler medlemmar 
och behålla medlemmar hos oss?  
 
91.Inkomna skrivelser/brev/post. Åstorp har en officiell utställning för 
bruksraser i november, några räkningar. OBS: Motioner till årsmötet ska in 
SENAST 20 oktober. Uffes mailkonversation med Lena Hallkvist gällande en 
tävlingsdeltagande på en IPO-tävling lyftes. Uffe håller kontakt med Lena. 
Klubbens policys gicks igenom, en del av dem behöver uppgraderas samt 
gällande avtalsinstruktörer så ska det finnas en policy för detta.   
 
92. Utbildning: Ordförande ska skriva ett brev till utbildningskommittén i 
distriktet för SBK gällande om att ta steget in i 2000-talet och ev. möjligheter 
för webb-baserad utbildning för funktionärer/instruktörer skulle kunna hjälpa 
SBK att få fler medlemmar samt ha en bättre möjlighet för att kunna behålla 
funktionärer. 
 
93. Förtjänsttecken: fem år som AKTIV för klubben är grundkravet för 
diskussion: Förslag: Fyra namn diskuterades. Distriktets förtjänsttecken 
förslag till detta ska också betänkas. Uffe ska ta med listan inför nästa 
styrelsemöte. Alla tänker till tills dess. 
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94.Medlemsmöte flyttat till den 8 december, inbjudan ska skickas ut. Julbord 
efter mötet i vanlig ordning. 
 
95. Övriga frågor: Valberedningen undrar om vilka som vill vara kvar på sina 
poster. Meddela via mail till Helena Nord. 
 
 Olika färgade lappar som ska sättas upp gällande behov av funktionärer 
 på diverse områden, där folk kan läsa lite om det samt anmäla intresse 
 för att hjälpa till.  
 
 Diskussion kring kökets rutiner. Behövs hjälp? 
 
96. Handlingsplanen gicks igenom: Ritning på IPO-skul plus budget 4500kr för 
6 st är inlämnat. Det är OK men det får inte vara en fast montering. De ska 
vara flyttbara, det är kravet på skulen. 
Gällande listen på stugan så har ytterligare en fackperson tittat på detta och 
konstaterat att det inte är några konstigheter, det går att åtgärda utan alltför 
stora insatser och kostnader. Styrelsen tycker att de två uttalanden är väldigt 
långt ifrån varandra så vi skulle önska en tredje part i frågan. Dubbelkolla med 
Eva Hult på byggnad. 
 
97. Ärende för beslut: Ordförande ska skicka mail till distriktet gällande 
utbildningsfrågan. Policys ska uppdateras. IPO-skulen får IPOgruppen gå 
vidare med OM de är flyttbara, kostnaden är OK. Utskick för ”kick-off”-middag i 
HUKs regi ska göras, kostnaden är OK. Inköp av kontorsstolar till kontoret ska 
göras. 
 
 
98. Nästa styrelsemöte är den 2 november kl 19.00. 
 
 
99. Ordförande förklarar Mötet avslutat 
 
 
 
 
 
 
 Ordförande Christer Ekendahl…………………………………………………. 
 
 
 
 
 
Sekreterare Tilla Palmquist……………………………………………………  

 


