HÄSSLEHOLMS BRUKSHUNDKLUBB
Protokoll styrelsemöte 190130
Närvarande: Marie Andersson, Per Krabbe, Kerstin Lundquist, Leif Lundquist, Joakim
Kjellgren, Claes Svensson, Annette Kristensson och Anne Ljung.

§189

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

§190

Kallelsen
Kallelsen godkändes.

§191

Dagordning
Dagordningen godkändes.

§192

Föregående mötets protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.

§193

Kommunen
Den 17/2 och 23/2 kommer Svenska Cupen i fotboll att äga rum på Österås.
Det innebär att hela området kommer att vara avstängt och vi kommer att få
problem med att ta oss till klubbområdet. Meddelande till våra medlemmar
kommer att ske på årsmötet, via facebook och hemsidan.

§194

Inkomna skrivelser
SBK Skånedistriktets specialsöksgrupp: Inbjudan till utbildning
Jeanette Trotta SKF (stående kontinentala fågelhundar) Förfrågan om lån av
stuga och planer
SBK Skånedistriktet: Inbjudan till årsmöte den 20/3.

§195

Avsända skrivelser
Enkät ang. verksamheten skickad till SBK.

§196

Rapport kassör
Kassa 9.725:-, Bank 247.769:-, Tävling 78.234:-, Hallkontot 357.484:Totalt: 693.212:-.
Inskickat till Studiefrämjandet för ansökan om pengar.

§197

Rapport RUK
Inget att raportera

§198

Rapport HUK
De flesta av vårens kurser är fullsatta.
Det har varit föreläsning av Linda Benderoth "Problemhund och hundproblem".
20 st närvarade.
Den 1-2 juni kommer Tobias Sjöberg och Lilly Leete att hålla en agilitykurs.
Förutsättning att det blir 20 st som anmäler sig. Total kostnad för hela helgen

14.000 kr. Dvs. 700 kr/person.
Beslutades att för de instruktörer och hjälpinstruktörer som håller kurs i
vår och vill gå kursen så står klubben för deras kostnad.
Urban Antonsson och Kristina Schölin kommer att gå specialsöksutbildning i
Helsingborg. Ingen kostnad för klubben.
§199

Rapport tävlingskommittén
Kommittén hade haft möte den 22/1.
Följande tävlingar kommer att hållas under året:
30/3 Rapport
27/4 Sök lägre och högre
11-12/5 Agility
28/9 Rallylydnad
15/9 Sök elit
3/11 Appell sök och spår
12/10 Klubbmästerskap
3/4, 8/5, 4/9, 2/10 Månadstävling
Funktionärslista håller på att tas fram.

§200

Rapport tjänstehund
Inget att rapportera

§201

Rapport kök/servering
Inget att rapportera

§202

Rapport stuga/tomt
Leif Lundquist har varit i kontakt med ett företag som troligen kan leverera
jord. Vet ännu inte kostnaden. Ev. kan vi få hjälp från kommunen med sådden.

§203

Uthyrning
Meddelar Jeanette Trotta att det ej går med uthyrning till SKF den 18/5.

§204

Beslut/uppföljning
Inget aktuellt

§205

Verksamhetsplan
Ändrat styrelsemöte från den 14/3 till den 6/3.

§206

Inför årsmötet
Marie beställer smörgåstårta och fixar med något till de som ska tackas särskilt.

§207

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§208

Nästa möte
Årsmöte den 14 februari kl. 19.00
Nästa styrelsemöte blir den 6 mars kl. 18.30

§209

Mötet avslutas.
Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat.
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