HÄSSLEHOLMS BRUKSHUNDKLUBB
Protokoll styrelsemöte 180614
Närvarande: Marie Andersson, Per Krabbe, Claes Svensson, Joakim Kjellgren, Kerstin
Lundquist, Annette Kristensson och Anne Ljung.
Anmält förhinder: Tord Hansson
§83

Mötets öppnande
Ordförande Marie Andersson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

§84

Kallelsen
Kallelsen godkändes.

§85

Dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg 6B: Skrivelse från Åsa Nilsson

§86

Föregående mötets protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.

§87

Kommunen
Marie har inte fått kontakt med Henrik Samevik på Fritidsförvaltningen.
Försöker igen.

§88

Inkomna skrivelser
SBK Distriktet: Ang. GDPR

§89

Inkommen skrivelse från Åsa Nilsson
Tävlingsledaren Åsa Nilsson (Agilitytävlingen 26-27 maj) har i en skrivelse
riktat kritik mot klubbens sätt med att serva funktionärer med mat och dryck
vid tävlingen. Efter diskussioner beslutades att framöver utse någon särskild
som bara ska ha hand om funktionärernas förtäring under dagen förutom
middagen.

§90

Avsända skrivelser
Inga avsända skrivelser.

§91

Rapport kassör
Kassa 2.691:-, Bank 314.954:-, Tävling 65.241:-, Hallkontot 357.484:Totalt: 740.370:-

§92

Rapport RUK
Utskick har skett ang. inbjudan till utställningen den 2 september.

§93

Rapport HUK
Klubben har fått 7 st nya instruktörer. Instruktörer finns nu till samtliga höstens
kurser. Ersättning för ansvarig instruktör vid kurserna ska vara 500 kr och
250 kr för hjälpinstruktör. Kvitto lämnas till Per avseende något

hundrelaterat. Alternativ är att gå någon av våra kurser gratis. Tas ersättning ut
ska det ske senast den 30/6 för vårterminen och 31/12 för höstterminen.
I fortsättningen ska samtliga "vanliga" kurser vara på 8 tillfällen.
Kursavgift 800 kr. Specialsök nybörjare är på 8 tillfällen. Kostnad 1000 kr.
Specialsök fortsättning är på 6 tillfällen. Kostnad 800 kr.
§94

Rapport tävlingskommittén
Agilitytävling den 26-27 maj. Mellan 1100 och 1200 starter.

§95

Rapport tjänstehund
Inget att rapportera.

§96

Rapport kök/servering
Inget att rapportera.

§97

Rapport stuga/tomt
Larmet fungerar igen efter åsknedslaget. Är anmält till Länsförsäkringar.
Hålorna på parkeringen är igenfyllda.

§98

Uthyrning
Inget aktuellt.

§99

Beslut/uppföljning
CVC har varit och testat ljudanläggningen. Då det konstaterades att det ej är
något störande med ljudnivån beslutades att vi ska hyra ut till CVC för
1.500 kr/månad.

§100

Verksamhetsplan
Nästa styrelsemöte är ändrat från den 21/8 till 23/8.

§101

Hallen
Inget nytt

§102

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§103

Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 23 augusti.

§104

Mötet avslutas.
Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Anne Ljung
Sekreterare

Marie Andersson
Ordförande

