
HÄSSLEHOLMS BRUKSHUNDKLUBB 
Protokoll styrelsemöte 200923 
Närvarande: Marie Andersson, Tord Hansson, Per Krabbe, Kerstin Lundquist, Leif Lundquist, 
Joakim Kjellgren och Anne Ljung.  
 
 
§118 Mötets öppnande 
 Ordförande Marie Andersson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§119 Kallelsen 
 Kallelsen godkändes. 
 
§120 Dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
 
§121 Föregående mötets protokoll 
 Godkändes och lades till handlingarna. 
 
§122 Kommunen   
 Inget att rapportera. 
   
§123 Inkomna skrivelser 
 SBK - Meddelande om att exteriördomaren Rune Fagerström avlidit. 
 Studiefrämjandet - Inbjudan till utbildning "Ekonomi i ideel förening" 
    
§124 Avsända skrivelser 
 Inga avsända skrivelser 
 
§125 Rapport kassör 
 Kassa 2.046:-, Bank 22.283:-, Tävling 49.885:-, Investeringskontot 457.484:- 
 Totalt: 531.748:- 
  
§126 Rapport RUK 
 Inget att rapportera. 
 
§127  Rapport HUK  
 Föreläsning om hundfitness den 6/9. 11 st anmälda. Mycket uppskattat. 
 Eventuellt göra om det. 
 Planerat att ha träningsfrukost till våren. 
 I-träff planerad till den 11/11 kl. 19.00 
 Sara Brandt vill inte längre ha hand om kursanmälningarna. Undersöka 
 möjlighet om Studiefrämjandet kan hjälpa oss. 
 
§128 Rapport tävlingskommittén 
 Rapport från tävlingsmötet den 25/8 
 Rallylydnad - Fortsatt svårt med medlemmar som vill hjälpa till vid tävlingar. 



 Därmed ingen tävling 2021. Annika ordnar nytt vandringspris till 
 klubbmästerskapet. 
 Skotträning - Har genomförts som planerat. Sista träningen för året den 30/9. 
 Söktävling 13/9 - Stort antal anmälda vilket gör att en del får lottas som 
 reserver. 
 Agilitytävling - Inställd i höst 
 Klubbmästerskap 3/10 - Agility och rallylydnad på förmiddagen, lydnad efter  
 lunch och bruks hela dagen. 
 Rapporttävling 21/11 - Tävlingsledare hyrs in så att hemmaekipagen kan tävla. 
 Alla klasser. 
 Appelltävling 22/11 - Spår, sök och rapport 
 2021 års tävlingar - Klara i bruks. Inga lydnadstävlingar då vi inte har 
 funktionärer med rätt utbildning för att hålla i dessa. 
 Månadstävling - Sista för året blir den 7/10. 
 
§129 Rapport tjänstehund 
 Inget att rapportera 
 
§130 Rapport kök/servering 
 Linda Antonsson har erbjudit sig att ta hand om inköp till serveringen. 
  
§131 Rapport stuga/tomt 
 Jocke har kollat ang. "åtelkameror". Fick i uppdrag att införskaffa en 
 sådan. Nya gräsmattan är ännu inte tillräckligt "stark" så agilityhinderna får inte 
 stå framme. Linorna i flaggstången är bytta. Halkskydd har satts på  
 prispallen. 
 Tidigare planerade städdagen blev inte av så ny städdag planerad till den  
 11/10 kl. 10.00. Marie skriver på hemsidan och facebook. 
 
§132 Uthyrning 
 Förfrågningar om uthyrning har inkommit ang. den 8-9/5 och 22-23/5 2021. 
 Då det gäller både stuga och planer avslog vi förfrågan då vi har egen 
 verksamhet vid dessa tillfällen.  
 
§133 Beslut/uppföljning  
 Vi har fortfarande inte fått trappor utanför dörrarna i lektionssalarna. 
 Det är nödutgångar så det måste till. 
 Tidtagaranläggningen lämnad för reparation. Har vi fått tillbaks den???? 
    
§134 Verksamhetsplan 
 Går inte att följa på grund av covid-19. 
 
§135 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor. 
    
§136 Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte blir den 28/10 kl. 18.30.   



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


