HÄSSLEHOLMS BRUKSHUNDKLUBB
Protokoll styrelsemöte 180823
Närvarande: Marie Andersson, Tord Hansson, Per Krabbe, Joakim Kjellgren, Kerstin
Lundquist, Annette Kristensson och Anne Ljung.
Anmält förhinder: Claes Svensson
§105

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

§106

Kallelsen
Kallelsen godkändes.

§107

Dagordning
Dagordningen godkändes.

§108

Föregående mötets protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.

§109

Kommunen
Inget aktuellt.

§110

Inkomna skrivelser
SBK Skåne: Kallelse distriktsmöte 12/9
SBK Skåne: Inbjudan till testledarutbildning

§111

Avsända skrivelser
Inga avsända skrivelser.

§112

Rapport kassör
Kassa ca. 4.000:-, Bank 333.572:-, Tävling 66.591:-, Hallkontot 357.484:Totalt: 761.647:-

§113

Rapport RUK
176 st anmälda till den 2/9. Allt under kontroll.

§114

Rapport HUK
De flesta kurserna är igång. Några startar kommande vecka. Nästan fullsatt i
samtliga kurser.
Beslutades att Claes Svensson får gå en särskild utbildning för
agilityinstruktörer. Utbildningen är vid 2 tillfällen och kostar 1.500 kr.

§115

Rapport tävlingskommittén
Rallylydnadstävlingen den 19/8 fungerade bra. Tävlingskommittén har sitt
nästa möte den 27/8.

§116

Rapport tjänstehund
Urban Antonsson har gått provledarutbildning gällande tjänstehundar.

§117

Rapport kök/servering
Ny kaffebryggare beställd.

§118

Rapport stuga/tomt
Vi skall undersöka vad det kostar med åskledare då det blir stora skador och
kostnader i samband med åsknedslag.
Larmet i boden är frånkopplat. Medlemmar tränar gratis hos JOC oktober
månad ut.
Diskuterades ang. att lägga ner "Hallprojektet". Ta upp på nästa medlemsmöte.
Beslutades att vi ska så gräs på grusplanen och att införskaffa containrar till
agilityhinder.
Taggläsare monterad till kontoret. Införskaffa krokar att binda hundar i.
Med anledning av att agilitybana är permanent uppsatt klipper agilityfolket
själv den delen av gräsmattan.
Införskaffa nyckelskåp.

§119

Uthyrning
Inget aktuellt.

§120

Beslut/uppföljning
Inget aktuellt.

§121

Verksamhetsplan
Nästa styrelsemöte är ändrat från den 18/9 till den 26/9.
Medlemsmötet är ändrat från den 26/9 till den 3/10.

§122

Hallen
Inget nytt

§123

Övriga frågor
Annette tog upp problemet med att alla frågor som har med klubben att göra
kommer via mailadressen till kursanmälan. Till den adressen skall endast gå
kursanmälningarna. All övrig mail ska gå till den vanliga adressen.
sbk.hlm@telia.com
Ange detta på hemsidan. Be Sara Brandt om hon kan fixa det.

§124

Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 26 september.

§125

Mötet avslutas.
Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Anne Ljung
Sekreterare

Marie Andersson
Ordförande

