
HÄSSLEHOLMS BRUKSHUNDKLUBB 
Protokoll styrelsemöte 180926 
Närvarande: Marie Andersson, Per Krabbe, Kerstin Lundquist, Claes Svensson, Annette 
Kristensson, Leif Lundquist och Anne Ljung.  
Anmält förhinder: Tord Hansson och Joakim Kjellgren 
 
§126 Mötets öppnande 
 Ordförande Marie Andersson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§127 Kallelsen 
 Kallelsen godkändes. 
 
§128 Dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
 
§129 Föregående mötets protokoll 
 Godkändes och lades till handlingarna. 
 
§130 Kommunen   
 Inget aktuellt.  
   
§131 Inkomna skrivelser 
 Tonni Madsen: Ang. start av IPO-grupp 
 HIBAB: Ang. samrådsmöte 26/9  
 
§132 Avsända skrivelser 
 Personuppgiftsregister. Avtal undertecknat. 
 SBK Skånedistriktet: Ansökan om distrikts- och ungdomsaktivitet. 
 
§133 Rapport kassör 
 Kassa ca. 7.800:-, Bank 276.056:80:-, Tävling 80.255:-, Hallkontot 357.484:- 
 Totalt: 721.595:- 
  
§134 Rapport RUK 
 176 st var anmälda till den 2/9. Allt fungerade bra. 
 Ringsekreterare till utställningen 2019 är bokade. 
 
§135  Rapport HUK 
 11 st kurser pågår. 23 instruktörer. Diskuterades hur vi ska fånga upp nya 
 valpar. Behov finns men inte instruktörer. Inte så roligt att ha valpkurs utomhus 
 under vinterhalvåret. Kanske hyra en hall? 
 
§136 Rapport tävlingskommittén 
 Rallylydnadstävlingen den 19/8 genomfördes på ett utmärkt sätt. Nästa års 
 tävling planeras till slutet på september, början på oktober. Detta för att lättare 
 kunna skaffa funktionärer. Ytterligare person som kan vara Annika Sandberg 
 behjälplig med planeringsarbetet inför nästa års tävling behövs.  



 Agility har planerat nästa års tävling till den 11-12 maj 2019. Dubbla  
 klasser 1 och 2. 
 Sök elitklass avhölls den 16/9. Emma Sandberg ansvarig tävlingsledare. 
 Appellklass den 4/11. Emma Sandberg ansvarig tävlingsledare. 
 Beställning ska göras av regelböcker och tävlingsböcker. 
 Klubbmästerskap den 13/10.  
  
§137 Rapport tjänstehund 
 Inget att rapportera 
 
§138 Rapport kök/servering 
 Ny kaffebryggare. Yvonne bakar samt har köpt in frysta kanelbullar.
 Bakeoff. 
  
§139 Rapport stuga/tomt 
 Grusplanen ska harvas och därefter ska småbjörkar och annat ogräs plockas 
 bort. Detta ska göras den 29/9. Offert för iordningsställande av grusplanen  
 har begärts in. Offert ang. installation av åskledare ska också begäras. 
 
§140 Uthyrning 
 Inget aktuellt. 
 
§141 Beslut/uppföljning  
 Nyckelskåp ska sättas upp nu. Aktivitetsbana avvaktar vi med till grusplanen är 
 klar. 
  
§142 Verksamhetsplan 
 Nästa styrelsemöte är ändrat från den 17/10 till den 31/10. 
  
§143 Medlemsmöte 
 Beslut ang. grus/gräsplan 
 Beslut ang. installation av åskskydd 
 Beslut ang. inköp av större gräsklippare 
 Fixardag 
 Utdelning av instruktörsbevis 
 Disken 
 
§144 Övriga frågor 
 Önskemål ang. digital almanacka på hemsidan. Kolla om det går att ordna. 
   
§145 Nästa möte 
 Medlemsmöte 3/10. Vi träffas kl. 18.30. 
 Nästa styrelsemöte blir den 31 oktober. 
 
§146 Mötet avslutas. 
 Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat. 
 



Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
Anne Ljung    Marie Andersson 
Sekreterare    Ordförande  


