
HÄSSLEHOLMS BRUKSHUNDKLUBB 
Protokoll styrelsemöte 170518 
Närvarande: Marie Andersson, Per Krabbe, Anne Ljung samt Anette Kristensson från HUK 
Anmält förhinder: Tord Hansson, Claes Svensson, Kerstin Lundquist, Joakim Kjellgren 
 
§60 Mötets öppnande 
 Ordförande Marie Andersson hälsade alla välkomna och förklarade 
 mötet öppnat. 
 
§61 Kallelsen 
 Kallelsen godkändes. 
 
§62 Dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
 
§63 Föregående mötes protokoll 
 Godkändes och lades till handlingarna. 
 
§64 Kommunen   
 Inget att rapportera. 
 
§65 Inkomna skrivelser 
 Anvisning för inmätning i bruks. 
 Info från Mentalitetsgruppen SBK Skåne. 
 Nyhetsbrev ang. Utvecklingsprojektet. 
 
§66 Avsända skrivelser 
 Inga avsända skrivelser 
 
§67 Rapport kassör 
 "Hallkontot" 357.484 kr 
 Konto 179.602 kr 
 Tävling 7.178 kr 
 Kassa 14.249 kr 
 
§68 Rapport RUK 
 1 domare och 2 ringsekreterare är klar till höstens utställning. Ytterligare en 
 domare behövs. 
 
§69 Rapport HUK 
 Inget att rapportera. 
 
§70 Rapport tävlingskommittén 
 Agilitytävlingen 13-14 maj avlöpte mycket bra. Mycket beröm från tävlande, 
 domare m.fl. Ca. 1200 starter så en extra domare fick kallas in. 
 
 



§71 Rapport tjänstehund 
 Inget att rapportera.  
 
§72 Rapport kök/servering 
 Vissa veckor finns nästan inget i kassalådan. Beror det på att man inte betalar  
 eller beror det på swish som är svårt att kolla? 
 
§73 Rapport stuga/tomt 
 Gräsklippning under sommaren har ordnats med en kille som heter Hugo 
 Lang. Han får 500 kr/gång. Nyckelskåp ska sättas upp innanför ytterdörren så 
 att de som vill träna agility kommer åt den nyckeln. Ytterligare ett nyckelskåp 
 med kodlås ska sättas upp. Detta för nycklar till materialbodarna.   
 
§74 Uthyrning 
 Inget aktuellt  
 
§75 Beslut/uppföljning  
 Inget aktuellt 
 
§76 Hemsidan 
 "Medlemsknappen" på första sidan funkar inte. Kolla med Maya.  
 
§77 Verksamhetsplan 
 Medlemsmöte 21/6 kl. 19.00.  
 
§78 Hallen 
 Inget nytt att rapportera. 
 
§79 70-års jubileum 
 Inget att rapportera 
 
§80 Övriga frågor 
 Problem med vår parkering. "Fotbollsfolk" använder parkeringen. Infarten 
 behöver göras vid och skylten om parkering sättas så att den är lättare att se.  
 
§81 Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte blir den 23 augusti kl. 18.30. 
 
§82 Mötet avslutas. 
 Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat. 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
Anne Ljung    Marie Andersson 
Sekreterare    Ordförande  


