
HÄSSLEHOLMS BRUKSHUNDKLUBB 
Protokoll styrelsemöte 210324 
Närvarande: Marie Andersson, Tord Hansson, Per Krabbe, Kerstin Lundquist, Leif Lundquist, 
Joakim Kjellgren och Anne Ljung.  
 
§223 Mötets öppnande 
 Ordförande Marie Andersson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§224 Kallelsen 
 Kallelsen godkändes. 
 
§225 Dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
 
§226 Föregående mötets protokoll 
 Godkändes och lades till handlingarna. 
 
§227 Kommunen   
 Inget att rapportera 
   
§228 Inkomna skrivelser 
 Hässleholms kommun- Nattvandring 
 Studiefrämjandet - Kallelse till årsmöte 
 SBK - Uttalande med anledning av otillåtna träningsmetoder 
     
§229 Avsända skrivelser 
 Hlms Bk - Information ang. årsmöte och 75-års jubileum 
 
§230 Rapport kassör 
 Kassa 2.702:-, Bank 14.414:-, Tävling 19.101:-, Investeringskontot 457.484:- 
 Totalt: 493.701:- 
    
§231 Rapport RUK 
 Arbete pågår med att hitta domare till den inofficiella utställningen den 29 
 augusti 2021. 
 
§232  Rapport HUK  
 Dåligt med anmälningar till agility 1 och rallylydnad. Agility 1 kommer att hållas 
 även om de inte blir så många. Rallylydnaden avvaktar. Reklam för 
 dessa båda kurser har gjorts och hopp om att fler ska anmäla sig. 
 Diskuterades hur vi ska göra med valpkurserna i fortsättningen. Önskemål att 
 man kunde köra kursen rullande. 
   
§233 Rapport tävlingskommittén 
 Beslutades att Jennie Egerius går in och ersätter Gunilla Haag. 
 
 



§234 Rapport tjänstehund 
 Inget att rapportera 
 
§235 Rapport kök/servering 
 Linda Antonsson har köpt in nya dukar och lite annat för att göra det trivsamt 
 för oss. Hon har också städat ur kyl och frys och fått ordning där. Något som 
 behöver handlas så meddelar vi det till Linda. 
 Vi häller ut alldeles för mycket kaffe. Sätta upp skylt att bara koka så mycket 
 kaffe som man tror går åt. 
  
§236 Rapport stuga/tomt 
 Trappan utanför teorisalen är klar och finns på plats. 
 Beslutades att fr.o.m. den 1/4 ska alla hinder och annat material som används  
 sättas vid containrarna när man använt dem. Detta för att underlätta vid 
 gödning och klippning. Undantag agilitybanan som används vid 
 kursverksamhet. 
 Gödning ska köpas. Lampor till strålkastarna är inköpta men fortfarande  
 för mjukt för att köra med skylift. 
 
§237 Uthyrning 
 Inget aktuellt. 
   
§238 Beslut/uppföljning  
 Tidtagaranläggningen är hämtad i Malmö. 
  
§239 Verksamhetsplan 
 Går inte att följa på grund av covid-19. 
 
§240 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor. 
    
§241 Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte blir den 21/4 kl. 18.30.   
 
§242 Mötet avslutas. 
 Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat. 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
Anne Ljung    Marie Andersson 
Sekreterare    Ordförande  


