HÄSSLEHOLMS BRUKSHUNDKLUBB
Protokoll styrelsemöte 191121
Närvarande: Marie Andersson, Tord Hansson, Per Krabbe, Kerstin Lundquist, Leif Lundquist,
Claes Svensson, Joakim Kjellgren, Annette Kristensson och Anne Ljung.

§116

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

§117

Kallelsen
Kallelsen godkändes.

§118

Dagordning
Dagordningen godkändes.

§119

Föregående mötets protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.

§120

Kommunen
Inget att rapportera.

§121

Inkomna skrivelser
SBK D-HUG - Inbjudan till 19/2-2020 på Höörs Brukshundklubb
Studiefrämjandet - Inbjudan föreläsning med äventyraren Sören Kjellkvist

§122

Avsända skrivelser
Inga avsända skrivelser.

§123

Rapport kassör
Kassa 4.888:-, Bank 296.415:-, Tävling 142.890:-, Hallkontot 357.484:Totalt: 801.677:-.

§124

Rapport RUK
Domare klara till utställningen 2020. Lena Persson och Jonas Örn.

§125

Rapport HUK
Funktionärsmöte hölls den 13/11. Instruktörer till vårens 11 st kurser klara.

§126

Rapport tävlingskommittén
Rapport från tävlingskommittemöte 191017.
Det har visat sig svårt att få funktionärer till rallytävlingar. Med anledning av
det ställs nästa års tävling in.
Skotträning har genomförts ett flertal onsdagar. Gunilla Haag har hållit i det.
Blandat med antalet deltagare vid de olika tillfällena.
Till söktävling elit den 15/9 kom endast 2 st ekipage till start efter flertalet
återbud.
Agility kommer att anordna två dubbla tävlingar 2020.

Önskemål finns om nytt tävlingsdäck och halkfria tunnlar. Prioritet på
tunnlarna. Behövs 2 st. Pris: däck ca. 6.000 kr, tunnlarna ca 3.500/st.
Klubbmästerskap har avhållits. Tyvärr inget rally då inget intresse fanns.
Klubbmästare i agility blev Sofia Säfström med Dagge.
Brukset vanns av Anna-Karin Bengtsson och Annika Persson med Pan.
De deltog i rapport. Lydnaden vanns av Anna Jansson med Olle.
Tävlingen avslutades med en gemensam måltid.
Appelltävling den 3/11. Emma Sandberg tävlingsledare. Anmälda 13 st
spårhundar och 2 st sökhundar.
§127

Rapport tjänstehund
Inget att rapportera

§128

Rapport kök/servering
Inget att rapportera.

§129

Rapport stuga/tomt
Belysning påbörjad på parkeringen. Diskuterades om att sätta timer till
belysningen. PEAB ska kolla och lämna prisuppgift ang. asfaltering av
infarten till parkeringen.

§130

Uthyrning
Den 7/12 ska Emma Gustafsson ha en liten träff med collieägare 8-10 pers.

§131

Beslut/uppföljning
Belysningen på gång. Per kollar om vi kan ha bredbandstelefoni istället för
abonnemanget vi har idag. Vi saknar fortfarande låda till tidtagaranläggningen.
Ta bort de "öppna" soptunnorna.

§132

Verksamhetsplan
9/1 Planerings/budget möte.
20/2 Årsmöte

§133

Årsmöte
Anne och Jocke ordnar med kallelse till årsmöte tillsammans med julhälsning.

§134

Övriga frågor
Inga övriga frågor

§135

Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 9/1 kl. 18.30.

§136

Mötet avslutas.
Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Anne Ljung
Sekreterare

Marie Andersson
Ordförande

