
HÄSSLEHOLMS BRUKSHUNDKLUBB 
Protokoll styrelsemöte 220202 
Närvarande: Marie Andersson, Tord Hansson, Kerstin Lundquist, Leif Lundquist och Anne 
Ljung.  
Förhinder: Per Krabbe och Joakim Kjellgren 
 
 
§387 Mötets öppnande 
 Ordförande Marie Andersson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§388 Kallelsen 
 Kallelsen godkändes. 
 
§389 Dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
 
§390 Föregående mötets protokoll 
 Godkändes och lades till handlingarna. 
 
§391 Kommunen   
 Vi har fått hjälp från kommunen med plogning av parkeringen. 
   
§392 Inkomna skrivelser 

SBK Distriktet – Kallelse årsmöte 2022  
SBK – Ang. utbildning i nya medlemssystemet (Marie kollar om vi kan få 
inspelning av utbidningen) 
  

§393 Avsända skrivelser 
 Verksamhetsstatistik för 2021 inskickad till SBK 
 
§394 Rapport kassör 
 Kassa ca. 3.000:-, Bank 97.110:-, Tävling 8.325:-, Investeringskontot 450.000:- 
 Totalt: 558.435:- 
       
§395 Rapport RUK 

Inget att rapportera. 
 
§396 Rapport HUK  

Förslag angående föreläsning av Jonas Eriksson för alla som håller kurs. 
Kostnad 5.000 kr. Beslutades att vi ska boka honom. 

 
§397 Rapport tävlingskommittén 

Vi har fått protokoll från den 26/1 med följande innehåll: 
Rally: Inget nytt att rapportera. Har ingen möjlighet att genomföra tävling 
under 2022 då det är brist på funktionärer som kan hålla i tävlingen. 
Agility: Tävling 2-3/7. Jobbar med att hitta tävlingsledare och domare. Enligt  



Vera ska det inte vara några problem. Behövs ca. 30 funktionärer per dag. I en 
första genomgång får vi ihop ca. 25 st. Ska förhoppningsvis gå att hitta 
resterande under våren. Både rally och agility kommer att kolla i sina kurser. 
Bruks: 13/3 Tävl. Ledare Tommy Nielsen, tävlingssekreterare Agneta Ranmo.  
Rapport inhyrd tl Kenneth Brorsson, laholm, ts. Margareta Heinmert. Gunilla 
Jörheim kommer att göra praktiktjänst i denna tävling inför hennes utbildning 
till ts. Behov av lite nytt material. Två nya komradio, 2 kg apport. Den tidigare 
har försvunnit. Ev. hitta någon lätthanterlig låda, som kan användas i 
söktävlingar som dold lega. 
 
Skotträning: 30/3, 27/4, 25/5 kl. 18.00. Anslag i klubbstugan och på hemsidans 
kalender. 
Vid nästa möte ska översyn av klubbmästerskapsreglerna ses över. 
Tävlingskommittén har nästa möte den 22/2. 
 
Marie pratar med Tommy ang. komradio. Var är de andra och vad behövs för 
några nya. Inköp av 2 kg apport är ok. 

     
§398 Rapport kök/servering 
 Vi ska kolla med Linda om hon fortsätter att handla.  
  
§399 Rapport stuga/tomt 

Inget att rapportera.  
 

§400 Uthyrning 
Labradorklubben har ändrat datum från den 30/1 till antingen den 20 eller 27/2 
för årsmöte. Jane Gransveden hyrde 1 rum och del av plan den 29/1. Kostnad 
500 kr. 

 
§401 Beslut/uppföljning  
 Inget aktuellt 
 
§402 Verksamhetsplan 
 Verksamhetsplanen klar för 2022 
 
§403 Årsmöte 
 Marie kollar om det är något i dagordningen som ska ändras. 
 Kerstin beställer smörgåstårta, Marie fixar läsk, vatten, kaffe. 
   
§404 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor. 
    
§405 Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte blir den 17/2 som blir konstituerande styrelsemöte.
  
§406 Mötet avslutas. 
 Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat. 



 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
Anne Ljung    Marie Andersson 
Sekreterare    Ordförande  


