HÄSSLEHOLMS BRUKSHUNDKLUBB
Protokoll styrelsemöte 200421
Närvarande: Marie Andersson, Tord Hansson, Per Krabbe, Kerstin Lundquist, Leif Lundquist,
Joakim Kjellgren och Anne Ljung.

§57

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

§58

Kallelsen
Kallelsen godkändes.

§59

Dagordning
Dagordningen godkändes.

§60

Föregående mötets protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.

§61

Kommunen
Leif har kontakt med kommunen ang. att få ordning på vår gräsmatta.
Leif har också kontakt med FASAB ang. grusplanen.

§62

Inkomna skrivelser
SBK - Ang. inställda tävlingar
SBK - Ang. riktlinjer angående Covid-19
SBK Skåne Mental - Ang. inställd träff
Hässleholms kommun - Ang. krisberedskap

§63

Avsända skrivelser
Inga avsända skrivelser

§64

Rapport kassör
Kassa 4.756:-, Bank 301.890:-, Tävling 52.107:-, Investeringskontot 457.484:Totalt: 816.237:-.

§65

Rapport RUK
Inget att rapportera.

§66

Rapport HUK
Följande kurser är igång: Valpkurs, fortsättningskurs, spårkurs,
rallylydnadskurs. Resten av kurserna är inställda p.g.a corona.
Förfrågan har inkommit till styrelsen ang. en endagsutbildning i specialsök
till en kostnad av 5.000 kr. 7 st är intresserade av utbildningen.
Beslutades att bevilja utbildningen under förutsättning att samtliga framöver
hjälper till med kurser i klubbens regi.

§67

Rapport tävlingskommittén
Samtliga tävlingar är inställda tills vidare. Tävlingskommittén har planerat nytt
möte den 19/5.

§68

Rapport tjänstehund
Inget att rapportera

§69

Rapport kök/servering
Fortfarande problem med köket. Vi måste lösa det med att få någon som
åtminstone kan se till att det finns mjölk, kaffe framme och kakor vid
kurstillfällena. Vi jobbar vidare med att hitta någon.
Bytt kod till skåpet.

§70

Rapport stuga/tomt
Elen fixad. Säkrat ner till 25 ampere vilket gör att vi får lite billigare elräkningar.

§71

Uthyrning
Inget aktuellt.

§72

Beslut/uppföljning
JOC har sagt upp sitt hyresavtal till den 31/5. Nya som vill ta över
utomhusträningen.
Beslutades att är ok och att hyran ska vara 500 kr/månad. För övrigt gäller
samma som tidigare.
Grind till aktiveringsbanan är på plats. Trätrappan på baksidan är tvättad.

§73

Verksamhetsplan
Vi kan inte följa verksamhetsplanen på grund av coronaviruset.

§74

Kommittéansvariga
Kök och servering fortfarande vakant.

§75

Övriga frågor
Inga övriga frågor

§76

Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 2/6 kl. 18.30.

§77

Mötet avslutas.
Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Anne Ljung
Sekreterare

Marie Andersson
Ordförande

