
 HÄSSLEHOLMS BRUKSHUNDKLUBB 
Protokoll Medlemsmöte 2021-11-24 
Plats: Klubbstugan 
Tid: 19.00 
Närvarande: 29 medlemmar 
 
§1 Mötets öppnande 
  Ordförande Marie Andersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Kallelse 
  Kallelsens utlysning godkändes. 
 
§3 Fastställande av röstlängd 
  Beslöts avvakta med genomgång av röstlängden tills behov föreligger. 
 
§4 Val av justeringsmän/rösträknare 
  Valdes Bodil Arvidsson och Leif Lundquist. 
 
§5 Dagordningen 
  Godkändes 
 
§6 Ekonomisk rapport 
  Ekonomisk redovisning gjordes. Tillgångarna för dagen är 500.041 kr. 
  Budgetutfall enligt följande: 
  Styrelsen           + 20.000 
  Administration    -        400 
  Hus  -   30.000 
  Rus  +     7.000 
  Stuga & Tomt  +   29.500 
  Kör & servering +        300 
  Pengarna från höstens kurser har vi ännu inte fått in från Studiefrämjandet. 
 
§7 Styrelsens information 

Låst brevlåda kommer att sättas upp utanför styrelserummet. Avsedd för kvitton eller 
brev till någon i styrelsen.  
Förslag har inkommit att man skulle göra någon form av ”skottlista” alltså ansvarig för 
att det skjuts på vissa onsdagskvällar. Beslutades att det fortfarande skulle ligga på 
tävlingskommitténs ansvar.  
Vi har 2 st Facebookkonton. Beslutades att ta bort den ”öppna” och öppna upp den 
andra så att alla kan gå in utan att ansöka om medlemskap. 
Marie informerade angående vårt klubbområde och alla turerna med Hässleholms 
kommun. I dagens läge vet vi ingenting.  

 
§8 Verksamhetsplanen 
  Verksamhetsplanen har ej gått att följa 2020-2021 på grund av pandemin. 
 
§9 Rapport från Tävlingskommittén 
  Tommy Nielsen meddelade att vi haft 3 st officiella tävlingar. 

 Rapport alla klasser. Elit vanns av Anna-Karin Bengtsson, högre av Jennie Egerius och 
lägre av Ronny Pettersén. Sök alla klasser och appellklass spår, sök, rapport. 

  Pia Nordén vann spår och Daniel Oja vann rapport. 



  Anna-Karin Bengtsson har tävlat Bruks-SM där hon slutade som 4:a. 
  Emma Sandberg har tävlat Agility-SM och Agility-NM 
   
  Problem med funktionärer till tävlingarna. Beslutades efter diskussioner att 
  återuppta ”Funktionärslista” gällande både för tävlingar och utställning. 
 
   Tävlingsbarometer efterlystes. Camilla Arvidsson tog på sig ansvaret för en sådan. 
 
§10 Rapport från Rasutvecklingskommittén - RUK 
  Per Krabbe informerade från utställningen. 120 hundar ställdes ut den 19/9.  

Vinsten blev ca. 10.000 kr.  
 
§11 Rapport från Hundägarutbildningskommittén - HUK 
  Kerstin Lundquist informerade från utbildningskommittén. 
  Vår kursverksamhet har varit igång hela pandemin. 
  Våren – 21 hade vi 9 kurser med 20 instruktörer 
  Hösten – 21 hade vi 10 kurser med 24 instruktörer 
  Totalt har kurserna dragit in 145.000 kr mot budgeterade 80.000 kr 
 
§12 Rapport stuga och tomt 

Leif Lundquist informerade. Vi har fått ny gräsplan och ny parkering. Ny gräsklippare 
har inköpts så att gräsklippningen går mycket fortare. Staket har satts upp runt hela 
området. Spång har byggts över diket mot skogen. Nya lampor har satts upp och det 
har förberetts för belysning i containrarna. Lampor runt huset och på parkeringen är 
bytta. 
Önskemål framkom angående bänkar vid nya gräsplanen. Samtliga bänkar behöver  
ses över. 

 
§13 Rapport kök och servering 
  Ständiga problemet. Skulle behöva någon som kan stå i köket vid kurstillfällena. 
  Är betalningsmoralen dålig? 
 
§14 Rapport Tjänstehund 

Anlagstest har gjorts med 8 godkända ekipage. Tillsammans med Tollarps 
Brukshundklubb kommer utbildning av patrullhundar att starta under våren. 
 3-4 Hässleholmsekipage. 

 
§15 Uthyrnning 

Förslag till uthyrning lades fram enligt följande: 
Rasklubbar får låna stugan till årsmöten utan kostnad. 
1 gräsplan och tillgång till stugan. 1000 kr/dag. 
Hela anläggningen. 2.500 kr/dag. 
Hel helg fredag – söndag. 5.000 kr. 
Endast stugan. 1.000 kr/dag. 
Lektionssalen. 500 kr/dag 
 
Medlem hyr till halva priset. 

 
 
 
 
 



§16 Övriga frågor 
  Ang. agilityn är det meningen att de ska flytta till nya gräsplanen till våren. 
  Aktivitetsbanan ska byggas vidare. 
 
  Fråga ang. IGP-utbildning. Vi har inte instruktörer till det. 
  Otto Arvidsson erbjöd sig att kunna hålla i en sådan utbildning. 
  2022 firar klubben 75 år. Tillsätta en festkommitté? 
   
§17 Mötets avslutande 
  Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
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