HÄSSLEHOLMS BRUKSHUNDKLUBB
Protokoll styrelsemöte 210216
Närvarande: Marie Andersson, Tord Hansson, Per Krabbe, Kerstin Lundquist, Leif Lundquist,
Joakim Kjellgren och Anne Ljung.
§202

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

§203

Kallelsen
Kallelsen godkändes.

§204

Dagordning
Dagordningen godkändes.

§205

Föregående mötets protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.

§206

Kommunen
Inget att rapportera

§207

Inkomna skrivelser
SBK - Info januari
Kultur- och fritidsnämnden 2021 - Regler och riktlinjer för föreningsstöd

§208

Avsända skrivelser
SBK - Lokal verksamhet 2020

§209

Rapport kassör
Kassa 2.445:-, Bank 21.514:-, Tävling 19.102:-, Investeringskontot 457.484:Totalt: 500.545:19.000 kr har inkommit från Studiefrämjandet. 1.000 kr från Jägarförbundet.

§210

Rapport RUK
Inofficiell utställning planerad till den 29 augusti 2021.

§211

Rapport HUK
Kurserna är utlagda på hemsidan. Anmälningarna går nu via Studiefrämjandet.
Saknas instruktörer till Agility I och III.

§212

Rapport tävlingskommittén
Inget att rapportera.

§213

Rapport tjänstehund
Inget att rapportera

§214

Rapport kök/servering
Kerstin pratar med Linda hur det är tänkt med inköp. Beslutades att
COOP-kortet ska finnas i det låsta skåpet i köket.

§215

Rapport stuga/tomt
Jocke har ordnat nytt telefonabonnemang med Telia gällande den fasta
telefonen. Kostnad 299 kr/månad.

§216

Uthyrning
Utlåning av möbler till en studentfest den 10 juni.

§217

Beslut/uppföljning
Per kan eventuellt hämta tidtagaranläggningen i Malmö.
Trappan till baksidan är tillverkad. Ska bara transporteras hit.
Vi har fått en IGP-kommitté bestående av Tonni Madsen och Jonas Kronholm

§218

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

§219

Årsmöte
Beslutades att vi ska avvakta med årsmöte till 2022 om inte medlemmarna har
några synpunkter. Revisionen är genomförd utan anmärkning och styrelsen
sitter kvar fram till 2022. Informationsbrev ska skickas ut till alla medlemmarna.
Genomgång av verksamhetsberättelsen.

§220

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§221

Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 24/3 kl. 18.30.

§222

Mötet avslutas.
Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Anne Ljung
Sekreterare

Marie Andersson
Ordförande

