
HÄSSLEHOLMS BRUKSHUNDKLUBB 
Protokoll styrelsemöte 201125 
Närvarande: Marie Andersson, Tord Hansson, Per Krabbe, Kerstin Lundquist, Leif Lundquist, 
Joakim Kjellgren och Anne Ljung.  
 
§159 Mötets öppnande 
 Ordförande Marie Andersson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§160 Kallelsen 
 Kallelsen godkändes. 
 
§161 Dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
 
§162 Föregående mötets protokoll 
 Godkändes och lades till handlingarna. 
 
§163 Kommunen   
 Inget att rapportera. 
   
§164 Inkomna skrivelser 
 SBK - SKK avråder från inomhusaktiviteter 
 SBK - All prov- och tävlingsverksamhet inställda tills vidare  
    
§165 Avsända skrivelser 
 Inga avsända skrivelser 
 
§166 Rapport kassör 
 Kassa 2.287:-, Bank 31.687:-, Tävling 20.680:-, Investeringskontot 457.484:- 
 Totalt: 512.138:- 
   
§167 Rapport RUK 
 Inget att rapportera. 
 
§168  Rapport HUK  
 Saknas fortfarande inrapportering av några kurser till Studiefrämjandet. 
 Vi måste få igång alla träningsgrupper att rapportera sina träningstillfällen. 
 Till vårens kurser saknas instruktörer till valp- och fortsättningskurs. 
 Vi har fått inbjudan från Studiefrämjandet till gratis digital föreläsning av Maria 
 Brandel. Kommer att ske vid tre tillfällen. 9/12, 13/1, 27/1 kl. 19.00 - 20.30. 
   
§169 Rapport tävlingskommittén 
 Appelltävlingen och Rapporttävlingen 21-22/11 ställdes in. 
 
§170 Rapport tjänstehund 
 Inget att rapportera 
 



§171 Rapport kök/servering 
 Inget att rapportera. 
  
§172 Rapport stuga/tomt 
 Fårnät är uppsatt längs skogskanten för att mota vildsvinen. 
 En del lampor på planerna behöver bytas. För mjukt i marken för att köra med 
 skylift. Vänta till våren. Per ska kolla om vi kan sätta timer på belysningen på 
 parkeringen.  
 
§173 Uthyrning 
 Inget att rapportera.  
 
§174 Beslut/uppföljning  
 Jocke kollar ang. kamera vid altanen på framsidan. Kerstin kollar med Sara ang. 
 tidtagaranläggningen. 
 Marie förslog att vi skulle tillsätta en IGP-kommitté. 
 Beslutades att så ska ske. 
 
§175 Verksamhetsplan 
 Går inte att följa på grund av covid-19. 
 
§176  Årsmöte och julhälsning 
 Förslag ligger att dispens ska ges för att skjuta upp årsmötet 2021 till 2022 
 under förutsättning att styrelse och revisorer sitter kvar ett år till. 
 Vi inväntar beslut från SBK. 
 Med anledning av det skickas den sedvanliga Julhälsningen via hemsidan och 
 Facebook. Tord sätter ihop julhälsningen.  
 
§177 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor. 
    
§178 Nästa möte 
 Nästa möte blir styrelse-och budgetmöte den 19/1 2021 kl. 18.30.   
 
§179 Mötet avslutas. 
 Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
Anne Ljung    Marie Andersson 
Sekreterare    Ordförande  


