HÄSSLEHOLMS BRUKSHUNDKLUBB
Protokoll styrelsemöte 170313
Närvarande: Marie Andersson, Tord Hansson, Kerstin Lundquist, Claes Svensson, Anne Ljung
Anmält förhinder: Per Krabbe, Joakim Kjellgren
§15

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

§16

Kallelsen
Kallelsen godkändes.

§17

Dagordning
Dagordningen godkändes.

§18

Föregående mötes protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.

§19

Kommunen
Claes Svensson mailat till kommunen ang. bollar på agilityplanen
och höjning av staket. Har inte fått något svar.

§20

Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser.

§21

Avsända skrivelser
Ändring av styrelsen och förtroendevalda skickat till SBK och distriktet.
Föreningsuppgifter skickade till kommunen.

§22

Rapport kassör
Ingen rapport förelåg då kassören ej var närvarande.

§23

Rapport RUK
Inget att rapportera.

§24

Rapport HUK
Föreläsning om friskvård inställd p.g.a för få anmälda. Diskuterades
vad vi skall göra för att fler ska bli intresserade. Förslag att man lägger in det i
kursplanen.
Förfrågan från en som är medlem i Hässleholms Hundungdom och Råådalens
Brukshundklubb om det var ok att gå kurs hos oss. Beslutades att det var ok
men föreslå klubbyte när medlemskapet går ut.

§25

Rapport tävlingskommittén
Inget att rapportera.

§26

Rapport tjänstehund
Inget att rapportera.

§27

Rapport kök/servering
Ulrika Velander har erbjudit sig att ta hand om serveringen i första
hand på onsdagskvällarna, vilket erbjudande tacksamt tas emot.

§28

Rapport stuga/tomt
Förfrågan från Anicura angående sponsring i form av reklam på prispallen. Efter
lite diskussioner beslutades att på prispallen endast ska stå "Hässleholms
Brukshundklubb". Positivt att de vill sponsra och frågan lämnas vidare till
Sponsorgruppen.
Städdag bestämdes till den 9/4 och 23/4. Ber Maya Beike sätta det
på hemsidan och Facebook.
Ventilation behöver monteras på toaletterna. Kolla varför värmen
inte fungerar i lektionssalen .
Dan Schölin har erbjudit sig att hjälpa till med stuga/tomt. Då vi har
stort behov av någon som kan tänka sig det tar vi emot erbjudandet
med glädje.
Agilityhinder lånas ut ibland och därför beslutades att Claes Svensson blir
ansvarig och att all utlåning skall ske genom honom. Maya sätter det på
hemsidan och FB.
Förfrågan från Gunilla Nilsson ang. lån av agilityhinder den 9-10 juni. Det
beviljades och Gunilla kontaktar Claes.

§29

Uthyrning
Klubbstugan uthyrd till Skånedistriktet den 18 mars. HIF ska hyra stugan den
1 april på kvällen. Hyra 500 kr.

§30

Beslut/uppföljning
Inköp av projektor.

§31

Hemsidan
Kolla med Maya om hon vill fortsätta.

§32

Verksamhetsplan
Planerat medlemsmöte den 6 april ändras till ny datum för att
förhoppningsvis ha mer att informera om ang. hallen.

§33

Hallen
Inget nytt att rapportera.

§34

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§35

Nästa möte
Styrelsemöte den 19 april kl. 18.30.

§36

Mötet avslutas.
Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Anne Ljung
Sekreterare

Marie Andersson
Ordförande

