
 HÄSSLEHOLMS BRUKSHUNDKLUBB 
Protokoll Medlemsmöte 2022-11-03 
Plats: Klubbstugan 
Tid: 19.00 
Närvarande: 29 medlemmar 
 
§41 Mötets öppnande 
  Ordförande Marie Andersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§42 Kallelse 
  Kallelsens utlysning godkändes. 
 
§43 Fastställande av röstlängd 
  Beslöts avvakta med genomgång av röstlängden tills behov föreligger. 
 
§44 Val av justeringsmän/rösträknare 
  Valdes Cajsa Gustafsson och Annica Sandberg. 
 
§45 Dagordningen 
  Godkändes med tillägg 7B: Valberedningen 
 
§46 Ekonomisk rapport 
  Tillgångarna för dagen är       617.393 kr 
  Klubbkonto  163.097 kr 
  Tävling       1.080 kr 
  Framtidskonto 450.000 kr 
  Kassa      3.216 kr 

Budgetuppföljning visade at vi gått med positivt resultat idagsläget. 
  Pengarna från höstens kurser har vi ännu inte fått in från Studiefrämjandet. 
 
§47 Styrelsens information 

Marie meddelade att städningen fungerar utmärkt. Dock finns det önskemål om fler 
”städgrupper”.  
 Med anledning av dagens dyra elpriser är det extra viktigt att alla tänker på att släcka 
efter sig. Detta gäller främst ”gamla agilityplanen” då det inte finns timer där. 
Diskuterades hur man kan göra för att underlätta detta och hur man kan göra för att 
släcka belysningen på de stora planerna. 
   

§48 Valberedningen 
Kristina Schölin informerade om valberedningens arbete. 15 december är sista dagen 
att lämna förslag till valberedningen. Den person som är föreslagen ska vara tillfrågad  
och uppgiftslämnaren ska lämna uppgifter om sig själv. 
 

§49 Klubbområdet 
Marie meddelade att kommunen ska anlägga en fotbollsplan mellan vårt område och 
bågskytteklubben. Ev. kommer man att flytta bågskytteklubben så att ytterligare en 
fotbollsplan kan göras där. För närvarande finns inga pengar att flytta oss. 
Vi har fått offert på ca. 348.000 kr för solcellsanläggning. Vi har sökt bidrag hos 
Sparbanksstiftelsen och fått beviljat 100.000 kr. Vi ska även undersöka om det går att 
få bidrag från bl.a Arvsfonden. 
BESLUTADES att vi ska satsa ca. 250.000 kr själva till solcellsanläggningen.  



§50 Verksamhetsplanen 
  Årsmöte 2023 blir den 16 februari. 
 
§51 Rapport från Tävlingskommittén 

Tommy Nielsen meddelade att Emma Sandberg tävlat EO (EM) och NM i agility. 
Anna-Karin Bengtsson har tävlat SM (rapport) med silvermedalj som resultat. 
Tommy Nielsen har tävlat i SM och NM (rapport). 
Klubben har arrangerat rapporttävling den 30 oktober och har appellklasstävling den 
20 november. 
Urban Antonsson ska lämna förslag till tävlingsbarometer. 

   
§52 Rapport från Rasutvecklingskommittén - RUK 

310 hundar var anmälda till utställningen den 18 september. Många medlemmar 
ställde upp och hjälpte till. Allt fungerade utmärkt. Vi gjorde en vinst på ca. 27.000 kr. 

 
§53 Rapport från Hundägarutbildningskommittén - HUK 
  Vi har under hösten haft 7 olika kurser med 75 deltagare. 
  Vi ska ha instruktörsträff den 10 november för att planera vårens kurser. 

 Den 20/11 ska Kristina Schölin och Tord Hansson till Helsingborg för information för 
specialsöksinstruktörer ang. ny ”provform”. 

 
§54 Rapport stuga och tomt 

Vi hade städdag den 2/10. 12 personer hjälpte till med bl.a fasadtvätt, rensning av 
hängrännor, tömning av latrintunnor, oljning av bord och bänkar, städning av kök och 
kontor m.m. 
Vi behöver byta lampor på planerna. Förslag om att byta lysrörsarmaturer inne i 
stugan också för att hålla nere elkostnaden. Önskemål kom upp ang. belysning på 
aktivitetsbanan. Arbetet är påbörjat men inte klart. 

 
§55 Rapport kök och servering 

Serveringen ligger för närvarande med plus, ca. 4.000 kr. Till utställningen köptes det 
in för mycket korv och hamburgare som finns i frysen. Annette Kristensson, Cajsa 
Gustafsson, Annica Sandberg och Annikka Nilsson ordnar med ”grilldag”. 

 
§56 Rapport Tjänstehund 

Urban Antonsson rapporterade att 9 ekipage är godkända och att behörighetsprov ska 
hållas 5-6 november. Möte ska hållas ang. nya kurser. Finns många intresserade. 
Urban informerade om ersättningar till instruktörer och kursare. 

 
§57 Uthyrning 

Marie informerade om inbokade uthyrningar. Alla uthyrningar finns inlagda i 
kalendern som finns på hemsidan. 

 
§58 Övriga frågor 
  Diskuterades ang. ”funktionärslistan”. Enades om att det är bra och att vi fortsätter 
 med den. 

Förslag ang. ”prova på dag” för samtliga som gått kurs. Bra idé men måste hitta en bra 
lösning på detta. 

   
§59 Mötets avslutande 
  Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
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