
HÄSSLEHOLMS BRUKSHUNDKLUBB 
Protokoll styrelsemöte 210519 
Närvarande: Marie Andersson, Tord Hansson, Per Krabbe, Kerstin Lundquist, Leif Lundquist, 
Joakim Kjellgren och Anne Ljung.  
 
§264 Mötets öppnande 
 Ordförande Marie Andersson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§265 Kallelsen 
 Kallelsen godkändes. 
 
§266 Dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
 
§267 Föregående mötets protokoll 
 Godkändes och lades till handlingarna. 
 
§268 Kommunen   
 Inget att rapportera 
   
§269 Inkomna skrivelser 
 SBK - Kallelse till digitalt årsmöte. Kerstin Lundquist företräder Hässleholm 
 SKK - Meddelande om beslut i disciplinärenden 
    
§270 Avsända skrivelser 
 Meddelat distriktet att Hässleholm skjuter upp årsmötet till 2022. 
 
§271 Rapport kassör 
 Kassa 2.782:-, Bank 24.187:-, Tävling 19.101:-, Investeringskontot 450.000:- 
 Totalt: 491.178:- 
 Vi har fått ca. 16.000 kr i lokalbidrag 
     
§272 Rapport RUK 
 Inget att rapportera. 
 
§273 Rapport HUK  
 Alla kurser igång. Ny valpkurs startar den 27/5. 
 Vi har fått förfrågan från en medlem som vill gå utbildning till IGP-figurant. 
 Förfrågan avslogs då klubbens policy är att man först ska hjälpa till på 2 kurser 
 och därefter utbilda sig till instruktör. Därefter kan man ansöka om andra 
 utbildningar. 
 3 st av våra instruktörer ska få information ang. det nya "Hoopers". Kostnad för 
 klubben är 600 kr. Därefter ska information hållas för övriga medlemmar som 
 är intresserade. 
   
 
 



§274 Rapport tävlingskommittén 
 Fölande tävlingar sökta för 2022: 
 13/3 alt. 27/3 Sök alla klasser 
 5/6 Rapport alla klasser 
 20/11 Appellklass 
 
§275 Rapport tjänstehund 
 Inget att rapportera 
 
§276 Rapport kök/servering 
 Fungerar bra med Linda som handlar och ser till att allt finns hemma. 
  
§277 Rapport stuga/tomt 
 16/5 hade vi städdag. 14 st ställde upp och hjälpte till. 
 Följande blev gjort: Fixat hålorna på parkeringen, fyllt på jord och rättat till 
 hålen på planerna, lagat agilityhinder, rensat plattor och altanerna, tömt 
 bajstunnorna, tagit bort trä runt inhägnaden, satt trappan på baksidan på plats, 
 klippt buskar utanför staketet, rensat mellan containrarna, grävt ner nya saker 
 på aktivitetsbanan, rensat bäcken, städat "rallyhyllan", gjort vid prispallen m.m. 
 Dagen avslutades med gemensam grillning. 
 IGP/specialsökshagen är numera låst med anledning av att den används om 
 rasthage. Nyckel finns i nyckelskåpet nr 8. 
 Gräsklippning i sommar kommer att skötas av Albin Andersson och Jack 
 Kronholm.  
 
§278 Uthyrning 
 20/6 mellan 8.00 - 13.00 önskar Labradorklubben hyra plan för officiell 
 exteriörbedömning. De vill även ha tillgång till kök och toaletter. 
 Beslutades bevilja detta. Hyra 500 kr. 
   
§279 Beslut/uppföljning  
 Trappan på baksidan är på plats. 
 Klubben behöver utse en ny skyddsansvarig. Förslag Anders Odhner. 
 Beslutades att utse Anders Odhner. 
 
§280 Verksamhetsplan 
 Går inte att följa på grund av covid-19. 
 
§281 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor. 
    
§282 Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte blir den 18/8 kl. 18.30.   
 
§283 Mötet avslutas. 
 Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat. 
 



Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
Anne Ljung    Marie Andersson 
Sekreterare    Ordförande  


