HÄSSLEHOLMS BRUKSHUNDKLUBB
Protokoll styrelsemöte 170420
Närvarande: Marie Andersson, Tord Hansson, Kerstin Lundquist, Claes Svensson, Per Krabbe,
Joakim Kjellgren, Anne Ljung samt Anette Kristensson från HUK
§37

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

§38

Kallelsen
Kallelsen godkändes.

§39

Dagordning
Dagordningen godkändes.

§40

Föregående mötets protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.

§41

Kommunen
Det i oktober förhöjda staketet mot Agilitybanan räcker inte. Det kommer
fortfarande in bollar. Vi fortsätter bearbeta kommunen ang. detta.

§42

Inkomna skrivelser
Förfrågan från en person om hur man blir medlem i klubben. Diskuterades om
att ev. ha direktlänk på Hemsidans startsida. Anne kollar med Maya.
Inbjudan till Ordförandekonferens 26/4. Marie och Tord åker.
Inbjudan till Distriktsmöte 31/5.

§43

Avsända skrivelser
Löpintyg avs. Blacknecks B´undra, ägare Anette Sjöberg.

§44

Rapport kassör
"Hallkontot" 357.484 kr
Konto 206.905 kr
Tävling 4.816 kr
Kassa 4.618 kr

§45

Rapport RUK
1 domare är klar till höstens utställning. Ytterligare en domare behövs.

§46

Rapport HUK
De flesta av vårens kurser har varit fullbokade. Grundmodulen pågår med 8 st
deltagare. Kommittén ordnade "Lördagsfrukost". 17 medlemmar närvarade.
Anna Lindelöv har hållit en "lydnadshelg" som var mycket uppskattad. Allan
Ljungqvist, ordförande i Studiefrämjandet vill träffa oss ang. ev. nytt
samarbete. Kontakt tas för bestämmande av tid.

§47

Rapport tävlingskommittén
Tävling i rallylydnad 22/4. Mindre deltagare än förväntat. Allt klart med
funktionärer, priser sponsrade.
Agilitytävling 13-14 maj. Förväntas samla fullt antal deltagare. Klart med
funktionärer. Priser håller på att samlas in från sponsorer. Ev. behöver
en del priser köpas in.
Rapporttävlingen 2/4 blev lyckad med mycket beröm från domare och
tävlande.
Söktävling 29/4. Emma Sandbergs första uppdrag om tävlingsledare.
Allt klart med funktionärer.
Ansökta brukstävlingar 2018: 1/4 Rapport alla klasser, 28/4 Sök lägre-högre
16/9 Sök elit, 4/11 Apell spår och sök.
Regelböcker för alla genar inköpta. Finns till försäljning för 60 kr.
Övrigt från Tävlingskommittén se bilaga.

§48

Rapport tjänstehund
Urban Antonsson, Hlms Bk och Sebastian Eriksson, Tollarps Bk håller en
gemensam Tjänstehundskurs för 10 st ekipage.

§49

Rapport kök/servering
Priserna behöver ses över.

§50

Rapport stuga/tomt
Städdag hade vi den 9/4 med 12 st som hjälpte till. Ytterligare en bestämd till
23/4.

§51

Uthyrning
Anne Sandberg Fallesen ska hyra stugan och del av planen för valpträff den 20
maj.
Hyreskostnaderna måste ses över igen.

§52

Beslut/uppföljning
Policy för medlemmar som kvalificerat sig till SM och tävlar för Hässleholms
Brukshundklubb: Klubben betalar anmälningsavgift och reseersättning samt
profilkläder med logga.

§53

Hemsidan
Se inkomna skrivelser ang. ny medlem.

§54

Verksamhetsplan
Planerar för nytt medlemsmöte. Datum ej fastställd.

§55

Hallen
Inget nytt att rapportera.

§56

70-års jubileum
Preliminärt datum för jubileumsfest sattes till den 28/10. Plats ej klart.
Ang. utdelning av "Förtjänsttecken" ska Marie, Kerstin och Anne se över detta.

§57

Övriga frågor
En medlem har vid flera tillfällen ifrågasatt protokoll från medlemsmöte
160331 ang. beslut om hallbygget. Syftet med ifrågasättandet ?? Frågan tas
upp under egen punkt på nästa medlemsmöte.

§58

Nästa möte
Styrelsemöte blir den 18 maj kl. 18.30.

§59

Mötet avslutas.
Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Anne Ljung
Sekreterare

Marie Andersson
Ordförande

