HÄSSLEHOLMS BRUKSHUNDKLUBB
Protokoll styrelsemöte 211118
Närvarande: Marie Andersson, Per Krabbe, Kerstin Lundquist, Leif Lundquist, Joakim
Kjellgren och Anne Ljung.
Förhinder: Tord Hansson

§344

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

§345

Kallelsen
Kallelsen godkändes.

§346

Dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg 16B. Information distriktsmöte

§347

Föregående mötets protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.

§348

Kommunen
Inget aktuellt

§349

Inkomna skrivelser
SBK – Information ang. årsmöten
Hässleholms kommun – Ang. fiber. Jocke har kontakten med kommunen

§350

Avsända skrivelser
Inga avsända skrivelser.

§351

Rapport kassör
Kassa 4.458:-, Bank 44.202:-, Tävling 5.839:-, Investeringskontot 450.000:Totalt: 504.499:Fordran på Studiefrämjandet för höstens kurser: 83.650:-

§352

Rapport RUK
Utställningen gick med vinst 10.000 kr.

§353

Rapport HUK
24/11 har Studiefrämjandet Digital föreläsning ”Motivera ideellt
föreningsarbete”.
Vi saknar instruktörer till agility. I nuläget har vi bara Camilla Karlsson.
Beslutades att Annette Kristensson ska gå specialsöksinstruktörsutbildning.
Kostnad 9.000 kr. Styrelsen ifrågasätter kostnaden då den höjts med 100 %
sen 2020.
Urban Antonsson har kommit med förslag på föreläsning
”Inlärningslära – Etologi”. Ska ske under våren 2022 och i första hand vara till
för aktiva instruktörer.

Beslutades att Urban Antonsson ska gå ”Uppdatering SBK instruktörer
Specialsök”. Kostnad 2.000 kr.
§354

Rapport tävlingskommittén
20/11 Appellklass
24 st anmälda i spår. Vi tar 13 st, 3 st sök och 3 st rapport.

§355

Rapport kök/servering
Dålig lönsamhet. Är betalningsmoralen dålig?

§356

Rapport stuga/tomt
Mats Berntsson har satt upp nya lampor och grävt ner kabel för el till
containrarna.

§357

Klubbområde
Marie håller på att göra en skrivelse till kommunen med frågor ang. klubbens
framtid.

§358

Uthyrning
Labradorklubben vill låna lektionssalen den 30/1-22 för årsmöte.
Förfrågan från Annette Kristensson ang. hyra av stugan från fredagkväll till
söndagkväll. Preliminärt 1.000 kr under förutsättning att stuga och område är
öppet för alla.

§359

Beslut/uppföljning
Inget aktuellt

§360

Information från distriktsmötet
Rekommendation att samtliga klubbar ska införskaffa en chipläsare.
P.g.a pandemin kommer Distriktet att återbetala 10 kr/medlem.

§361

Medlemsmöte
24/11 kl. 19.00. Dagordningen gicks igenom.

§362

Verksamhetsplan
Styrelsemötet 15/12 flyttat till den 8/12.

§363

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§364

Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 8/12 kl. 18.30.

§365

Mötet avslutas.
Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Anne Ljung
Sekreterare

Marie Andersson
Ordförande

