
HÄSSLEHOLMS BRUKSHUNDKLUBB 
Protokoll styrelsemöte 220907 
Närvarande: Marie Andersson, Tord Hansson, Per Krabbe, Kerstin Lundquist, Leif Lundquist, 
och Anne Ljung.  
Förhinder: Joakim Kjellgren 
 
 
§94 Mötets öppnande 
 Ordförande Marie Andersson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§95 Kallelsen 
 Kallelsen godkändes. 
 
§96 Dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
 
§97 Föregående mötets protokoll 
 Godkändes och lades till handlingarna. 
 
§98 Kommunen   
 Inget att rapportera 
 
§99 Klubbområdet 

Henrik Samevik har kontaktat Marie ang. förslag på nya områden. I nuläget 
finns det dock inga pengar att flytta oss så följande plan finns från kommunen. 
Göra ny väg till oss. 
Flytta Bågskytteklubben 
Ny fotbollsplan mellan vårt område och ”vallen” mot Bågskytteklubben. 
 

§100 Inkomna skrivelser 
Hibab – Ang. samrådsmöte 
Skåne Distriktet – Inbjudan till konferens lördagen den 5 november 
  

§101 Avsända skrivelser 
 Inga avsända skrivelser. 
 
§102 Rapport kassör 
 Kassa 2.864:-, Bank 201.356:-, Tävling 496:-, Investeringskontot 450.000:- 
 Totalt: 654.716:- 
       
§103 Rapport RUK 

310 hundar anmälda. Klart med 4 domare. Behövs många funktionärer. 
 
§104 Rapport HUK  

De flesta kurserna är igång. Fortsättningskursen startar den 10/9. 
Spår/lydnadskursen ställdes in p.g.a för få anmälda. Ytterligare en valpkurs 
startades istället. 



 
§105 Rapport tävlingskommittén 

Klubbmästerskap den 8/10. Blir inget agility då vi inte har någon som kan  
hålla i det. 

 
§106 Rapport kök/servering 
 Linda har handlat på snabbgrossen i Kristianstad och fyllt på rejält. 
  
§107 Rapport stuga/tomt 

Än så länge fungerar städningen bra. Önskar att fler erbjudit sig att hjälpa till så 
hade det blivit mer sällan att städa. 
 

§108 Uthyrning 
 26/2-23 Årsmöte Sydsvenska Terrierklubben 
 22/1-23 Årsmöte Cairnterrierklubben 
 8-9/7-23 Hovawartklubben hela anläggningen för tävling och utställning. 
                  Kostnad: 5.000 kr 
  
§109 Beslut/uppföljning  
 Inget aktuellt. 
 
§110 Verksamhetsplan 
 Städdag 2/10 kl. 10.00 
 
§111 Sponsring vid deltagande på NM och VM 
 Enades om att lämna över till Tävlingssektorn som får utarbeta ett förslag 
 till eventuell sponsring. 
 
§112 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor. 
    
§113 Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte blir den 12/10 kl. 18.30. 
  
§114 Mötet avslutas. 
 Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
Anne Ljung    Marie Andersson 
Sekreterare    Ordförande  


