HÄSSLEHOLMS BRUKSHUNDKLUBB
Protokoll styrelsemöte 180517
Närvarande: Marie Andersson, Tord Hansson, Per Krabbe, Claes Svensson, Joakim Kjellgren
och Anne Ljung.
Anmält förhinder: Kerstin Lundquist
§61

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

§62

Kallelsen
Kallelsen godkändes.

§63

Dagordning
Dagordningen godkändes.

§64

Föregående mötets protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.

§65

Kommunen
Marie har inte fått kontakt med Henrik Samevik på Fritidsförvaltningen.
Försöker igen.

§66

Inkomna skrivelser
SBK Distriktet: Kallelse till distriktsmöte onsdag 13/6.
Göinge-Broby Brukshundklubb: Inbjudan till 40-års jubileum den 2/6.

§67

Avsända skrivelser
Inga avsända skrivelser.

§68

Rapport kassör
Kassa 2.691:-, Bank 320.890:-, Tävling 10.566:-, Hallkontot 357.484:Totalt: 691.631:-

§69

Rapport RUK
Inget att rapportera.

§70

Rapport HUK
12 st deltog i agilitykursen med Susanne Karlsson. Claes Svensson håller f.n. i
utställningsträning. Planerat att komma igång med kurs i
"brukslydnadsmoment". Instruktör Tommy Nielsen.

§71

Rapport tävlingskommittén
Agilitytävling den 26-27 maj. Har varit svårt att få ihop funktionärer.
Rallytävling 19/8. Allt under kontroll.
Söktävling den 16/9 och appelltävling den 4/11.

§72

Rapport tjänstehund
Inget att rapportera.

§73

Rapport kök/servering
Inget att rapportera.

§74

Rapport stuga/tomt
Vi har fått 2 nya latrintunnor som ska sättas upp. Vi avvaktar med städdag.
Kommunen har fyllt igen hålen på parkeringen och klippt gräset. Ska klippa
och sopa inför agilitytävlingen. Vid behov kommer kommunen att klippa
gräset för 300 kr/tillfälle.

§75

Uthyrning
CVC önskar hyra "agilityhagen" för fysträning. Vi ska kolla av ljudnivån på
deras musikanläggning först. Om det är ok beslutades att vi ska ta en hyra på
1.500 kr/månad.

§76

Beslut/uppföljning
Ang. aktivitetsbana kollar Annette med Cajsa Gustafsson vad som behövs.
Låsbart skåp till dryck och kakor har kommit på plats.

§77

SBK-100 år
Tidsplanen enligt följande:
19.00 Tipspromenad
19.30 Klubben bjuder alla på kaffe och tårta
19.55 Spela upp SBK ordförande Rolf Weifferts tal
20.00 Hurrarop
Yvonne Noretoft, Karin Arvidsson och Bodil Arvidsson bakar rulltårtor.

§78

Verksamhetsplan
Tillägg av "Sommarfest". Datum ej fastställd.

§79

Hallen
Vi har erhållit ny offert från Torscand. Summa ca. 1.450.000 kr.
Alf Karlström, Sölvesborgs Bk, har fått kontakt med någon ang. hall
för 350.000 kr + moms dock utan montering. Affe undersöker detta vidare och
återkommer till oss.

§80

Övriga frågor
Klubbkläderna kommer att finnas för provning och beställning onsdag den 30
maj i samband med 100-års firandet.

§81

Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 14 juni.

§82

Mötet avslutas.
Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Anne Ljung
Sekreterare

Marie Andersson
Ordförande

