HÄSSLEHOLMS BRUKSHUNDKLUBB
Protokoll styrelsemöte 210818
Närvarande: Marie Andersson, Tord Hansson, Kerstin Lundquist, Joakim Kjellgren och Anne
Ljung.
Förhinder: Per Krabbe och Leif Lundquist

§284

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

§285

Kallelsen
Kallelsen godkändes.

§286

Dagordning
Dagordningen godkändes.

§287

Föregående mötets protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.

§288

Kommunen
Inget att rapportera

§289

Inkomna skrivelser
Studiefrämjandet – Ang. riktlinjer och organisation

§290

Avsända skrivelser
Inga avsända skrivelser.

§291

Rapport kassör
Kassa 2.378:-, Bank 77.933:-, Tävling 9.801:-, Investeringskontot 450.000:Totalt: 540.112:-

§292

Rapport RUK
70 hundar anmälda till utställningen den 19/9. Domare blir: Jonas Öhrn och
John-John Johnsson.

§293

Rapport HUK
10 st kurser i höst påbörjade eller ska börja.

§294

Rapport tävlingskommittén
Kommittéen ska ha möte den 23/8.
Söktävling alla klasser den 12/9.

§295

Rapport tjänstehund
Inget att rapportera.

§296

Rapport kök/servering
Köket behöver fyllas på med kaffe och kakor inför kursstarterna. Kerstin kollar
med Linda. Joakim ordnar en skylt ang. att man inte ska fylla på vatten i
kaffekokaren och att inte sätta på mer kaffe än det man tror går åt.

§297

Rapport stuga/tomt
Vissa brädor på stugan är ruttna och behöver bytas.

§298

Uthyrning
Hovawartklubben hyrde stuga och planer den 10-11/7. Hyra 5.000 kr.
Borzoiringen ska hyra för utställning den 28/8. Endast nya parkeringen och nya
gräsplanen. Hyra 1.000 kr.

§299

Beslut/uppföljning
Byta lampor på planen. Timer på belysningen på parkeringen.
Beslutades att ha ett medlemsmöte den 20/10. (Om pandemin tillåter).
Beslutades att Tord Hansson ska delta i kurs ”Hundars Språk och Tankar”.
Kostnad 1.000 kr + litteratur 350 kr. Klubben betalar 500 kr med krav
på föreläsning för klubbens medlemmar efter genomgången kurs.

§300

Verksamhetsplan
Preliminärt städdag den 26/9.

§301

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§302

Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 22/9 kl. 18.30.

§303

Mötet avslutas.
Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Anne Ljung
Sekreterare

Marie Andersson
Ordförande

