
HÄSSLEHOLMS BRUKSHUNDKLUBB 
Protokoll styrelsemöte 191017 
Närvarande: Marie Andersson, Per Krabbe, Claes Svensson, Tord Hansson, Kerstin Lundquist,  
Leif Lundquist, Annette Kristensson och Anne Ljung.  
Anmält förhinder: Joakim Kjellgren 
 
 
§96 Mötets öppnande 
 Ordförande Marie Andersson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§97 Kallelsen 
 Kallelsen godkändes. 
 
§98 Dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
 
§99 Föregående mötets protokoll 
 Godkändes och lades till handlingarna. 
 
§100 Kommunen   
 Inget att rapportera. 
   
§101 Inkomna skrivelser 
 SBK - Ang. valberedningens arbete inför kongressen 2020 
 Svenska Nose Work klubben - Revidering av regler 
 D-HUG Skåne - Lärarutbildning 
 Vet. Ida - Ang vaccination. Förslagsvis april 2020 
 
§102 Avsända skrivelser 
 Inga avsända skrivelser.  
 
§103 Rapport kassör 
 Kassa 6.353:-, Bank 301.973:-, Tävling 131.862:-, Hallkontot 357.484:- 
 Totalt: 797.672:-.   
  
§104 Rapport RUK 
 Utställningen 1/9 fungerade bra. Utställningen 2020 blir den 30 augusti. 
 Klart med ringsekreterare. 
 
§105  Rapport HUK 
 Höstens kurser är snart klara. Tid att börja planera för vårens kurser. 
 
§106 Rapport tävlingskommittén 
 Se bif. Protokoll. Blåbärstävlingen flyttad från den 29/9 till den 9/11. 
 Finns önskemål om diverse inköp till agilityn. Beslutades att inköp av däck ska 
 göras till en kostnad av 6.500 kr + frakt. Detta behövs till tävlingar och 
 kursverksamhet. 



 Agilityverksamheten vill ha en egen kommitté. De får återkomma med hur de 
 tänkt sig att kommittén ska jobba. Bör vara klart till årsmötet. 
  
§107 Rapport tjänstehund.  
 Inget att rapportera 
 
§108 Rapport kök/servering 
 Vi har äntligen fått 2 tjejer som tar sig an köket. Wilma Borgström och Elin 
 Egerius. 
  
§109 Rapport stuga/tomt 
 Vi hade städdag den 6/10. Ca 15 personer hjälpte till. Bl. a blev Aktivitetsbanan 
 gjord, grus kördes ut på parkeringen, städning skedde inomhus.  
 
§110 Uthyrning 
 Tidigare beslut 19/10 WelchCorgi klubben. Lektionssalen uthyrd till Jägarna 
 Måndagar. 27/10 Niels Poulsen masserar hundar.  27/10 Försvarsmaktens 
 Hundenhet lektionssalen och utomhus. 17/11 från kl. 14.00 önskar 
 Bodil Arvidsson hyra stugan för Lanseerklubbens räkning.  
 21/5-2020 ska Labradorklubben hyra del av stuga och plan. Kostnad 500 kr. 
 Labradorklubben önskar även hyra den 22/5-2022. De vill då ha hela stugan, 
 hela området och parkeringsmöjlighet för 100 bilar. Beslutades att de får 
 betala en hyra på 4.000 kr och att vi inte kan lämna någon garanti på 
 parkeringsplatser då det är så långt fram i tiden. 
 
§111 Beslut/uppföljning  
 Belysning på parkering och planer.  Per och Leif går igenom vad som behöver 
 bytas och fixar detta. 
 Per undersöker om möjlighet att ta bort den fasta telefonen. 
 Per kollar med en granne angående byggande av en låda till 
 tidtagaranläggningen. 
 Ta bort de "öppna" soptunnorna.  
 Förfrågan har inkommit från några som tränar IGP ang. inköp av 6 st "skul" 
 för totalt 9.000 kr. Styrelsen avslog detta med anledning av att vi inte har 
 kursverksamhet eller tävlingsverksamhet i denna gren. Kommer sådan 
 verksamhet igång tas frågan upp på nytt. 
  
§112 Verksamhetsplan 
 Bestämdes att ha "Jul/medlemsfest" den 23/11 kl. 19.00. Klubben bjuder på 
 mat och var och en får själv ta med dricka. Anmälan 10 dagar innan och 
 anmälan görs till Anne. 
 
§113 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor. 
  
§114 Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte blir den 21/11 kl. 18.30.  



 
§115 Mötet avslutas. 
 Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat. 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
Anne Ljung    Marie Andersson 
Sekreterare    Ordförande  


