HÄSSLEHOLMS BRUKSHUNDKLUBB
Protokoll styrelsemöte 210119
Närvarande: Marie Andersson, Tord Hansson, Per Krabbe, Kerstin Lundquist, Leif Lundquist,
Joakim Kjellgren och Anne Ljung.
§180

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

§181

Kallelsen
Kallelsen godkändes.

§182

Dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg 18B: Årsmöte

§183

Föregående mötets protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.

§184

Kommunen
Inget att rapportera

§185

Inkomna skrivelser
Leader - Enkät samt inbjudan till digitala temakvällar
SBK Skåne - Ang. prov-och tävlingsverksamheten (Corona)
SBK - Enkät om lokalklubbars verksamhet 2020
SBK - Regelrevidering 2023
Hässleholms kommun - Ang. ansökan om verksamhetsbidrag

§186

Avsända skrivelser
Hässleholms kommun - Ansökan om lokalbidrag

§187

Rapport kassör
Kassa 2.445:-, Bank 5.714:-, Tävling 19.401:-, Investeringskontot 457.484:Totalt: 485.044:-

§188

Rapport RUK
Inget att rapportera.

§189

Rapport HUK
Information ang. Covid-19 och verksamheter sätts upp på anslagstavlan.
Ännu har inte alla instruktörer lämnat in när det blir kursstart och information
ang. kurserna. Utbildningskommittén behöver ha in uppgifter snarast.

§190

Rapport tävlingskommittén
Inget att rapportera.

§191

Rapport tjänstehund
Inget att rapportera

§192

Rapport kök/servering
Vi ska be Linda handla in kaffe, vatten och läsk.

§193

Rapport stuga/tomt
Förfrågan från Urban Antonsson ang. tillgång till pistolerna. Beslutades att
han får be någon i styrelsen så kan vi öppna. Ingen skjutning med klubbens
pistoler för privat träning utan i så fall skall det läggas ut på Facebook så att de
som önskar kan vara med.
Förslag har inkommit från Tina Oskarsson ang. att göra om lektionssalen till
inomhusträning. Med anledning av att det krockar när kursverksamheten väl
kommer igång och problem med att flytta och förvara möblerna i lektionssalen
under tiden man ska träna där avslogs förslaget.

§194

Uthyrning
Inget att rapportera.

§195

Beslut/uppföljning
Kameror har satts upp vid ingången.
Tidtagaranläggningen är lagad och behöver hämtas.
Jocke kollar upp ang. billigare alternativ än den fasta telefonin.

§196

Verksamhetsplan
Går inte att följa på grund av covid-19.

§197

Budget 2021
Förslag till budget för 2021 lades med ett minusresultat på 20.400 kr.

§198

Årsmöte
Dispens ges ang. medlemsmöten och årsmöte. Marie redogjorde för olika
alternativ hur man kan gå till väga. Revision måste göras och därefter kan vi ta
beslut hur vi ska göra. Vi avvaktar därför till nästa styrelsemöte.

§199

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§200

Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 16/2 2021 kl. 18.30.

§201

Mötet avslutas.
Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Anne Ljung
Sekreterare

Marie Andersson
Ordförande

