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Protokoll 

Hässleholms Brukshundklubb 

Medlemsmöte 2015-05-13 

Plats: HBK:s klubbstuga 

Tid 19.00 

 

01. Mötets öppnande 

*Mötet öppnades av ordförande Marie Andersson 

02. Kallelse 

*Kallelsen befanns utskickad i laga ordning 

03. Fastställande röstlängd 

*Fastställande av röstlängd hänsköts till att verkställas om behov uppstår 

04. Val av justeringsmän/rösträknare 

*Till justeringsmän/rösträknare valdes Linnea Haraldsson och Gunilla Haag 

05. Fastställande av dagordning 

*Dagordningen godkändes av mötet 

06. Ekonomisk rapport 

*Kassören, Per Krabbe, drog den ekonomiska rapporten (se bilaga 1) och tillgångarna uppgår 

vid rapporttillfället till 132815 kronor och 66 öre. Det finns obetalda räkningar för 30000 

kronor. Statistik på medlemsantal redovisades. (se bilaga 2) 

*Kökets ombyggnad är klar, badrummet kommer att färdigställas till hösten som det ser ut i 

nuläget. 

Fråga om kökets finanser ställdes, och en mer noggrann analys kommer. 

*Intäkter från kursverksamheten väntas men storleksordningen är inte känd exakt i nuläget, 

det är inte heller storleken på det sökta kommunala bidraget. Vi avvaktar besked- 

07. Styrelsens information 

*Kurslitteratur till kursdeltagare slopas då det blir för dyrt. Eventuellt kommer vi att erbjuda 

litteratur till försäljning via Utbildningskommittén. 
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*Styrelsen kollar upp hur och med vad och till vilken kostnad vi kan ordna parkeringen, fixa 

hålorna etc. Vi undersöker möjligheten till sponsring via Bröderna Hall. 

*Sponsorernas skyltar måste exponeras. 

*Vi har fått in nya medlemmar och stämningen på klubben känns bättre och bättre. 

*Fråga: Hur sprids information om olika evenemang och kurser och hur kan det förbättras? 

Nyhetsbrev som mailas till alla medlemmar vid behov när nyheter är på gång. 

”Ut och Gå-rundan togs som exempel. 

Medlemmarna uppmanas komma med förslag och idéer. 

*Kort info från ordförandekonferensen: Medlemsantalet sjunker i landet och idéer behövs 

för att motverka detta. 

Vad som diskuteras är ett större och bredare kursutbud. 

*Medlemsavgiften: Centralt har avgiften höjts med 10 kronor, det innebär att vi kommer att 

höja motsvarande. Från 515 kronor som idag till 525 kronor. 

*SBKs policy föredrogs kort av Marie, om korrigering av oönskat beteende hos hunden. Hela 

policyn finns att läsa på SBKs hemsida. 

08. Verksamhetsplan 

*Förändring: Funktionärsträffen den 3/6 flyttas till den 2/6 

09. Rapport från TK 

*Månadstävling i bruks och lydnad får för lite anmälningar och Tävlingskommittén har 

efterfrågat förslag till ändringar. Skriftligt förslag har inkommit och detta diskuterades på 

medlemsmötet. (se bilaga 3) 

- större engagemang från medlemmarna krävs så till vida att förslagen bygger på att alla 

hjälper till med olika delar under månadstävlingarna. Mötets allmänna uppfattning är 

positiv.  

*Förslag till regler för Klubbmästerskap har inkommit (se bilagorna 4, 5 och 6), och dessa 

diskuterades på medlemsmötet. Efter diskussion gick mötet till beslut. 

Beslut: Mötet beslutar enhälligt att anta dessa fyra förslag om regler för Klubbmästerskap. 

*Man kan ha olika teman som dragplåster för evenemang. 

*Man efterlyser någon typ av påminnelse inför olika evenemang såsom städdagar och annat. 

10. Rapport från RUK 
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*Utställningen den 6/9 2015 är under planering, man har svårt att hitta domare, men jobbar 

på en lösning. 

11. Rapport från HUK 

*10 kurser är/har varit igång under året och en valpkurs är planerad under sommaren. 

Ungdomskursen är igång med 6 deltagare. 

*27/5 är det kursavslutning och samtidigt Öppet Hus. 

*Utbildning av nya instruktörer i klubben diskuterades. 

Förslag: Alla som startar i instruktörsutbildningen ska ha grundmodulen för Allmänlydnad 

först innan andra noduler kan bli aktuella. 

*Det flaggades för det stundande 70-års jubileet för klubben, och det är tid att börja fundera 

på förberedelser samt ta reda på exakt startdatum för klubbens bildande. 

12. Rapport från stuga och tomt 

*Anna Kansson rapporterar att gräset klippts inför alla tävlingar och att skylten uppe vid 

vägen fixats till och satts upp av Nalle Jansson. 

*Per Krabbe ansvarar för att det alltid finns bensin till våra maskiner. 

*Rökförbud diskuterades, dels pga. det tråkiga med fimpar lite överallt, men också att det 

inte är förenligt med ungdomsverksamhet och att det är vanligt idag att föreningar inför 

rökförbud. 

Förslag: Generellt rökförbud på hela anläggningen förutom under taket på framsidan (mot 

konstgräsplanerna) 

*Småbjörkar är planterade av Nalle. 

13. Rapport från kök och servering 

*Kolla alltid upp om det är diskat eller inte i maskinen innan ni ställer in odiskat porslin och 

annat. Det finns diskställ i fikarummet där det går bra att ställa odikade muggar och disk. 

Använd inte engångsmaterial i onödan! 

*Instruktörerna ska informera (uppfostra) sina kursdeltagare i att torka av kängor, skor och 

eventuella hundar som ska vistas i stugan. Likaså att man städar av och plockar undan efter 

sig och sin kurs. Detta gäller självklart i alla sammanhang då stugan används. 

*Källsortera, men helst inte matrester i soporna, flugsäsongen närmar sig om inte annat.  

*De som förvarar egen mat i kylen måste märka densamma, om inte kommer den att kastas 

omgående. 

*Hundbajspåsar kastas i därför avsedda kärl och inte i de öppna papperskorgarna. 
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*Frivilliga krafter efterfrågas för bullbak (och andra kakor) för att ha på lager i frysen. 

*Lås gärna stugan när ni tränar och stugan ska inte lämnas obemannad. 

*Diskussioner pågår mellan ett antal klubbar/föreningar och kommunen om att samverka 

kring olika resurser, bl.a. Ridklubben och Bågskytteklubben. 

*Fotbollar kommer fortfarande in på området, det är inte bra med tanke på verksamheten 

och inte heller för parkerade bilar. Detta tas upp igen med kommunen. 

14. Rapport från PR/Info 

*Klubben har deltagit i ett evenemang för att marknadsföra vår verksamhet vid Maxi i 

Hässleholm. Våra medlemmar som deltog försökte (enligt egen utsago) vara charmiga och få 

folk att komma till vårt Öppna Hus den 27/5. 

15. Rapport från TJHK 

*Inget att rapportera 

16. Övriga frågor 

*Har vi någon verksamhet på sommaren? 

Vi har en planerad valpkurs till denna sommar, men kommer att fundera vidare på detta och 

förslag tas gärna emot. 

17. Uthyrning 

*Inget för närvarande 

18. Mötet avslutande 

*Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse. 

 

 

Vid protokollet:    Justeras: 

 

Tord Hansson    Linnea Haraldsson 

 

     Gunilla Haag 
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Deltagarlista 

Marie Andersson 

Lina Karlsson 

Anna Jansson 

Nalle Jansson 

Ronny Pettersen 

Anne S Fallesen 

Linnea Haraldsson 

Gunilla Haag 

Marina Lundgren 

Jane Gransveden 

Ann Persson 

Anna Axelsson 

Sonja Rosander 

Torbjörn Fredriksson 

Jessica Håkansson 

Gunnel Ljunggren 

Gunilla Nilsson 

Joakim Kjellgren 

Kerstin Lundquist 

Tord Hansson 

 

 


