HÄSSLEHOLMS BRUKSHUNDKLUBB
Protokoll styrelsemöte 210922
Närvarande: Marie Andersson, Per Krabbe, Kerstin Lundquist, Leif Lundquist, Joakim
Kjellgren och Anne Ljung.
Förhinder: Tord Hansson

§304

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

§305

Kallelsen
Kallelsen godkändes.

§306

Dagordning
Dagordningen godkändes.

§307

Föregående mötets protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.

§308

Kommunen
Problem med parkeringen. Svårt med framkomlighet på vägen och många
”fotbollsfolk” som parkerar på vår parkering. Infarten sönderkörd. Kommunen
vill inte hjälp oss.

§309

Inkomna skrivelser
Distriktets Specialsöksgrupp – Inbjudan till Helsingborgs Bk 17/10 ang.
Specialsök som provform. 2 st får åka. Tord håller i anmälan och vilka som ska
åka. Kostnad 100 kr/person.

§310

Avsända skrivelser
Inga avsända skrivelser.

§311

Rapport kassör
Kassa 2.378:-, Bank 75.674:-, Tävling 6.937:-, Investeringskontot 450.000:Totalt: 534.989:-

§312

Rapport RUK
Ca. 100 hundar kom till start vid utställningen den 19/9. Sune Arvidsson hade
tillverkat och skänkt många priser. Allt fungerade bra.

§313

Rapport HUK
Instruktörsträff planerad till den 2 november kl. 19.00.
Tagit bort de instruktörer som inte är aktiva från ”messengerlistan”.
Instruktörsutbildning kommer att ske på Höganäs Bk under oktober.
Kollar om det finns någon som är intresserad av utbildningen.

§314

Rapport tävlingskommittén
Protokoll från möte 210823
Rally: Inget nytt
Agility: Inget nytt
Bruks: Söktävling alla klasser den 12/9. 11 st anmälda
Rapport 31/10. Osäkert med tävlingsledare
Appell: Tommy Nielsen tävlingsledare
Klubbmästerskap: 9/10

§315

Rapport kök/servering
Inget att rapportera.

§316

Rapport stuga/tomt
Städdag den 26/9. Städa köket, putsa fönster, sopa altanerna, fylla igen hålorna
på parkeringen, tömma hundlatrinerna, städa förrådet bredvid
styrelserummet, tvätta fönster och dörrfoder, rensa stuprören, fixa timer till
kaffebryggaren.

§317

Uthyrning
Brottsofferjouren ska låna lektionssalen den 9/11 kl 18.00.

§318

Beslut/uppföljning
Beslutades att Jenny Nygren får låna pistolen att ta med till Halen
träningsläger.
Beslutades att Anna-Karin Nilsson ska erhålla 2 st västar, startavgift och
körersättning till Bruks-SM samt Emma Sandberg skulle få ett belöningsbälte,
startavgift och körersättning till Agility-SM.
Beslutades att Jonas Eriksson ska hålla utbildning i specialsök den 6/11.
Klubben bistår med 5.000 kr till utbildningen.
Beslutades att de medlemmar som tränar på mark utan markinnehavarens
tillstånd gör detta på eget ansvar. Klubben tar inte något ansvar för detta.
Uppföljning: Vi har fått lampor som lyser runt stugan samt timer på
parkeringen.

§319

Verksamhetsplan
Medlemsmöte den 24/11 kl. 19.00. Distriktsmöte den 17/11.

§320

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§321

Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 20/10 kl. 18.30.

§322

Mötet avslutas.
Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Anne Ljung
Sekreterare

Marie Andersson
Ordförande

