
HÄSSLEHOLMS BRUKSHUNDKLUBB 
Protokoll styrelsemöte 201028 
Närvarande: Marie Andersson, Tord Hansson, Per Krabbe, Kerstin Lundquist, Leif Lundquist, 
och Anne Ljung.  
Anmält förhinder: Joakim Kjellgren 
 
§138 Mötets öppnande 
 Ordförande Marie Andersson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§139 Kallelsen 
 Kallelsen godkändes. 
 
§140 Dagordning 
 Dagordningen godkändes med tillägg 16b - Covid-19 
 
§141 Föregående mötets protokoll 
 Godkändes och lades till handlingarna. 
 
§142 Kommunen   
 Inget att rapportera. 
   
§143 Inkomna skrivelser 
 Studiefrämjandet - Information ang. nedläggning av kontoret i Lund. All 
 verksamhet till Malmö 
 Studiefrämjandet - Inbjudan till utbildning av Rallylydnadsinstruktörer 
 SBK - Information ang. anmälan till tävling, hantering av anmälningar m.m. 
 SBK - Inbjudan till provledarutbildning i Specialsök 
 SBK Distriktet - Inställda tävlingar 27/10 - 15/11.  
    
§144 Avsända skrivelser 
 Inga avsända skrivelser 
 
§145 Rapport kassör 
 Kassa 2.227:-, Bank 36.224:-, Tävling 20.900:-, Investeringskontot 457.484:- 
 Totalt: 516.895:- 
 Diskuterades hur vi ska göra med den fasta telefonin. Kostar ca 5.000 kr/år. 
 Be Jocke kolla ang. billigare alternativ. 
  
§146 Rapport RUK 
 Inget att rapportera. 
 
§147  Rapport HUK  
 Möte med Studiefrämjandet, Sanna Grewell ang, hjälp med kursanmälningar. 
 De kan hjälpa oss med att ta emot anmälningar, skicka ut bekräftelser, 
 inbjudningar,  fakturera kursavgifter och hjälpa till med rapporteringen. 
 Kostnad för detta är verksamhetsstödet för betalda kurser. Vi får dock betalt 
 för alla träningsgrupperna. Mycket viktigt att dessa rapporteras. 



 Styrelsen beslöt att vi ska prova denna hjälp från Studiefrämjandet. 
 I-mötet den 11/11 kommer att ställas in på grund av Covid-19. 
  
§148 Rapport tävlingskommittén 
 Gunilla Haag avgår ur Tävlingskommittén. 
 Ang. tävlingar den 21 och 22 november avvaktar vi vidare beslut 
 p.g.a Covid-19. 
 
§149 Rapport tjänstehund 
 Inget att rapportera 
 
§150 Rapport kök/servering 
 Linda Antonsson som erbjudit sig att handla till klubben kommer att få 
 ett eget betalkort för att underlätta handlandet. 
  
§151 Rapport stuga/tomt 
 Se över belysningen på baksidans altan. Trappa vid nödutgången i stora 
 teorisalen är på gång. Gåva från tillverkaren. 
 
§152 Uthyrning 
 Jägarförbundet hyr stora teorisalen under 10 måndagar framöver.  
 
§153 Beslut/uppföljning  
 Inget att rapportera. 
 
§154 Covid-19 
 Beslutades att vi ska följa de rekommendationer som kommer från 
 SBK/SKK. 
 Beslutades att det på grund av ovanstående inte kommer att bli någon julfest. 
   
§155 Verksamhetsplan 
 Går inte att följa på grund av covid-19. 
 
§156 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor. 
    
§157 Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte blir den 25/11 kl. 18.30.   
 
§158 Mötet avslutas. 
 Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat. 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
Anne Ljung    Marie Andersson 
Sekreterare    Ordförande  


