HÄSSLEHOLMS BRUKSHUNDKLUBB
Protokoll styrelsemöte 190425
Närvarande: Marie Andersson, Tord Hansson, Per Krabbe, Joakim Kjellgren, Annette
Kristensson och Anne Ljung.
Anmält förhinder: Kerstin Lundquist och Claes Svensson

§35

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

§36

Kallelsen
Kallelsen godkändes.

§37

Dagordning
Dagordningen godkändes.

§38

Föregående mötets protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.

§39

Kommunen
Inget att rapportera.

§40

Inkomna skrivelser
SBK Skånedistriktet: Kallelse till distriktsmöte 22/5.
Emelie Vetso: Förfrågan om vi hade några medlemmar som kunde ställa upp
för att hjälpa folk med hundfobi.
SBK Skånedistriktet Bruks och Lydnadsgrupp: Ang. regelrevidering 2022
SBK: Ang. digital medlemsregistrering

§41

Avsända skrivelser
Studiefrämjandet: Uppdatering av klubben och styrelsen
Hässleholms kommun: Föreningsuppgifter

§42

Rapport kassör
Kassa 10.669:-, Bank 281.334:-, Tävling 85.115:-, Hallkontot 357.484:Totalt: 734.602:-.

§43

Rapport RUK
Inget att rapportera

§44

Rapport HUK
Annette informerade från HUG-träff i Höör.
Vi har många som anmäler till kurserna och sen inte kommer när kursen
startar. Förslag att kursavgift betalas in samtidigt som man anmäler sig.
24/4 var Sanna från Studiefrämjandet och informerade ang. ifyllande av kurser
och närvaro. Alla instruktörer som inte gjort A1-utbildningen bör göra det.
25 maj håller Studiefrämjandet i Hässleholm en utbildning.
Söndag 28/4 är det "Frukostträning" på klubben.

§45

Rapport tävlingskommittén
Rapport från mötet den 12/3. Fortfarande inte klart vem som blir ansvarig för
kommittén. Kommittén tillsammans med styrelsen måste försöka hitta någon.
Allt klart för rapporttävlingen 30/3.
Skotträning onsdagar kl. 18.00.
Klart med domare och tävlingsledare till agilitytävling 11-12 maj. Inte helt klart
med funktionärer.
2 st domare klara till Rallylydnadstävling 15/9. Behövs ytterligare en.
Fler blåbärstävlingar ska hållas. Detta för att finansiera inköp av hinder som
blev dyrare än beräknat.

§46

Rapport tjänstehund
Inget att rapportera

§47

Rapport kök/servering
Problem med inhandling av kakor m.m. Vem ska handla??

§48

Rapport stuga/tomt
Kommunen har lagt ut ny grus på parkeringen.

§49

Uthyrning
19/10 ska Welch Corgiklubben hyra del av stugan.
Kostnad 500 kr. Kontaktperson: Lisbeth Nilsson, tel. 0736-12 75 95
Stugan är öppen för våra medlemmar.

§50

Beslut/uppföljning
Marie informerade från mötet med Hässleholms Hundungdom.

§51

Verksamhetsplan
Med anledning av att vi inte har något att informera om nu flyttas
medlemsmötet till augusti. Även städdagen flyttas till hösten.

§52

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§53

Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 5/6 kl. 18.30.

§54

Mötet avslutas.
Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Anne Ljung
Sekreterare

Marie Andersson
Ordförande

