HÄSSLEHOLMS BRUKSHUNDKLUBB
Protokoll styrelsemöte 200324
Närvarande: Marie Andersson, Tord Hansson, Per Krabbe, Kerstin Lundquist, Joakim
Kjellgren och Anne Ljung.

§36

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

§37

Kallelsen
Kallelsen godkändes.

§38

Dagordning
Dagordningen godkändes.

§39

Föregående mötets protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.

§40

Kommunen
Inget att rapportera.

§41

Inkomna skrivelser
SBK Skåne - Ang. åtgärder med anledning av Coronaviruset

§42

Avsända skrivelser
Inga avsända skrivelser

§43

Rapport kassör
Kassa 4.991:-, Bank 307.231:-, Tävling 54.168:-, Hallkontot 457.484:Totalt: 823.874:-.

§44

Rapport RUK
Allt klart till utställningen 2020.

§45

Rapport HUK
De flesta kurserna är i gång. Kommittén ska ha ett möte inom det snaraste.
Föreläsning om "Välmående Vovve" den 15/4 ska ske utomhus med anledning
av Coronaviruset.
Beslutades att Annette Kristensson, Jenny Nygren och Christina Schölin ska
gå instruktörsutbildning för specialsök. Kursen kostar 4.500 kr/person.
Fler önskade gå utbildningen men beslutades att de ska ha SBK:s
instruktörsutbildning först.

§46

Rapport tävlingskommittén
Rapport från möte 12/3.
Rally - Ingen tävling detta året. Dåligt med funktionärer. Månadstävling och KM
som vanligt.

Agility - Blåbärstävling 21/3. Två officiella tävlingar 2020. Ok från styrelsen
att köpa in hopphinder med däck. Behov av halkfria tunnlar i framtiden.
Bruks - Rapport alla klasser 28/3. Tävlingsledare från annan klubb så att
våra egna ekipage har möjlighet att tävla. Samma upplägg planeras till
tävlingen den 7/6. Söktävling den 13/9 och appelltävling 22/11.
Månadstävlingar planerade till 1/4, 6/5, 3/6, 2/9 och 7/10. Fler medlemmar
måste hjälpa till på dessa tävlingar.
Klubbmästerskap 10/10 alla grenar.
Skotträning: 25/3, 29/4, 27/5, 26/8 och 30/9. Start 18.00.
Funktionärslista håller på att upprättas.
Efter mötet 12/3 har beslutats att ställa in Blåbärstävlingen.
Jenny Egerius ska gå tävlingssekreterarutbildning
Då det inkommit synpunkter till styrelsen ang. skotträningen ska riktlinjer
sättas upp för hur träningen ska gå till. Skotträningen är till för alla klubbens
medlemmar.
§47

Rapport tjänstehund
Inget att rapportera

§48

Rapport kök/servering
Tillfråga Jenny Egerius om hon kan tänka sig att vara ansvarig för kommittén.

§49

Rapport stuga/tomt
Inget att rapportera.

§50

Uthyrning
Inget aktuellt.

§51

Beslut/uppföljning
Tidtagaranläggningen är lämnad för reparation.

§52

Verksamhetsplan
Inget medlemsmöte i april planeras med anledning av Coronaviruset.

§53

Kommittéansvariga
Tävlingskommittén: Joakim Kjellgren
Kök och servering vakant

§54

Övriga frågor
Inga övriga frågor

§55

Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 21/4 kl. 18.30.

§56

Mötet avslutas.
Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Anne Ljung
Sekreterare

Marie Andersson
Ordförande

