HÄSSLEHOLMS BRUKSHUNDKLUBB
Protokoll styrelsemöte 181031
Närvarande: Marie Andersson, Tord Hansson, Kerstin Lundquist, Claes Svensson, Annette
Kristensson, Leif Lundquist och Anne Ljung.
Anmält förhinder: Per Krabbe och Joakim Kjellgren
§147

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

§148

Kallelsen
Kallelsen godkändes.

§149

Dagordning
Dagordningen godkändes.

§150

Föregående mötets protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.

§151

Kommunen
Inget aktuellt.

§152

Inkomna skrivelser
SBK-Skånedistriktet: Beslut angående sökta bidrag. Vi får 10.000 kr
för kurs i utställningsträning och ungdomsaktivitetskurs
SBK: Ang. valberedningens arbete
SBK-info (Skicka vidare till Tord)
SBK-Skånedistriktet: Present (Apportbock) som tack för hjälp vid
100-årsjubileet.

§153

Avsända skrivelser
Inga avsända skrivelser

§154

Rapport kassör
Kassa 10.266:-, Bank 313.933:20, Tävling 77.524:-, Hallkontot 357.484:Totalt: 759.207:20. Vi har fått en faktura gällande tävlingsledarträff
för Göran Håkansson. Marie kollar med Tommy vad det avser.

§155

Rapport RUK
Inget att rapportera.

§156

Rapport HUK
10 st i kö till valpkurs. Marie och Tord håller i kursen.
Beslutades att Mikael Wilhelmsson ska gå instruktörskurs Agility 1.
Kostnad 2.900 kr.
Diskuterades vad som ska gälla vid olika utbildningar.
Beslutades att klubben står för kurskostnad och körersättning upp till 15 mil
enkel resa. Boendet står man själv för.

Alla som vill gå någon form av kurs eller utbildning lämnar ansökan till
styrelsen.
Vidare beslutades att det ska vara 2 instruktörer per kurs för att kunna
tillgodose hela kursutbudet.
§157

Rapport tävlingskommittén
Inget att rapportera.

§158

Rapport tjänstehund
Inget att rapportera

§159

Rapport kök/servering
Inget att rapportera

§160

Rapport stuga/tomt
Speglarna är uppsatta.
Vi har fått offert på "åskskydd". Kostnad 12.700 kr + moms.
Beslutades att beställa detta.

§161

Uthyrning
Tisdag 6/11 Fodervärdsmöte med Jonas Ståhl. 10 - 12 pers.
Ingen hyra. Cairnterrierklubben årsmöte 27/1 kl. 13.00. Ingen hyra.
Labradorklubben utställning 18/5. Kostnad 500 kr.

§162

Beslut/uppföljning
Belysning på gång. Tord fixar inbjudan till julbordet den 1/12.
Hemsidan och facebook.

§163

Verksamhetsplan
Nästa styrelsemöte är ändrat från den 21/11 till den 12/12.
Julbord 1/12.

§164

Grus/gräsplanen
Har fått lite förhandsinformation ang. kostnader. Ska vi ta bort befintlig grus
och även dränera blir den kostnaden alldeles för stor. Vi kollar vad det kostar
att endast lägga på jord och så gräs.

§165

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§166

Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 12 december.

§167

Mötet avslutas.
Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Anne Ljung
Sekreterare

Marie Andersson
Ordförande

