
HÄSSLEHOLMS BRUKSHUNDKLUBB 
Protokoll styrelsemöte 171123 
Närvarande: Marie Andersson, Tord Hansson, Anne Ljung, Per Krabbe, Kerstin Lundquist, 
Joakim Kjellgren och Annette Kristensson 
Anmält förhinder: Claes Svensson 
 
§176 Mötets öppnande 
 Ordförande Marie Andersson hälsade alla välkomna och förklarade 
 mötet öppnat. 
 
§177 Kallelsen 
 Kallelsen godkändes. 
 
§178 Dagordning 
 Dagordningen godkändes med tillägg av Årsmöte. 
 
§179 Föregående mötets protokoll 
 Godkändes och lades till handlingarna. 
 
§180 Kommunen   
 Leif Lundquist kollar med Henrik Svensson, kommunen, om eventuell hjälp med 
 att åtgärda den stora hålan vid infarten. 
 
§181 Inkomna skrivelser 
 Tackbrev ang. jubileumsfesten från Bengt och Kristina Ekorn. 
 Ekubi AB: Tips ang. sökande av bidrag till föreningar. 
 SBK: Inbjudan av ordföranden till kongressen 2018. 
 SBK Skåne: Frågor ang. behov av distriktsorganisationen och förbundsstyrelsen. 
  
§182 Avsända skrivelser 
 Inga avsända skrivelser. 
 
§183 Rapport kassör 
 Kassa 6.407:-, Bank 266.356:-, Tävling 82.539:-, Hallkontot 357.484:- 
 Kostnader för jubileumsfesten är inte med. Har inte fått räkning ännu. 
  
§184 Rapport RUK 
 Ringsekreterare och en domare är klara till utställningen 2018. 
 
§185  Rapport HUK 
 Till vårens kurser saknas f.n instruktörer till valpkurs, specialsök och agility.  
 
 
 
 
 
 



§186 Rapport tävlingskommittén 
 2018 års tävlingar: 
 1/4 Rapport 
 28/4 Sök, lägre, högre 
 26, 27/5 Agility 
 17/8 Rallylydnad 
 16/9 Sök elit 
 4/11 Appell 
 
§187 Rapport tjänstehund 
 Inget att rapportera. 
 
§188 Rapport kök/servering 
 Inget att rapportera. 
  
§189 Rapport stuga/tomt 
 Det som fortfarande behöver åtgärdas är väggen i styrelserummet, hålorna på 
 parkeringen, belysning på parkeringen samt elen i köket. Per kollar med Tomas 
 Haraldsson om han kan fixa elen i köket. 
 
§190 Uthyrning 
 Inget aktuellt. 
 
§191 Beslut/uppföljning  
 Nyckelskåp sättas upp i hallen. Ett med och ett utan kodlås. 
 Hyreskostnader ses över.  
 Vägg sättas upp i styrelserummet. 
 Aktivitetsbana byggas. 
 Belysning på parkeringen ses över.  
 Det mobila bredbandet har Tävlingssektorn ansvar för. 
  
§192 Hemsidan 
 Inget nytt 
 
§193 Verksamhetsplan 
 Styrelsemöte ändrat från den 13/12 till den 12/12.  
 
§194 Hallen 
 Inget nytt. 
 
§195  Årsmöte 
 Kallelse till årsmötet skall ut senast den 1/1 2018. Ska skickas ut med 
 julhälsningen. Fundera på vilka som skall avtackas på årsmötet samt i övrigt 
 uppmärksammas. 
 
 
 



§196 Övriga frågor 
 Julkort ska skickas till våra sponsorer. Vi kollar med Sara Kellerman vilka som 
 sponsrat under 2017. 
 Önskemål har framkommit ang. nya klubbjackor. Per kollar. 
 Önskemål om skotträning. Tidigare var det på onsdagar kl. 18.00. 
 Se över om det kan tas upp igen. 
  
§197 Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte bestämdes till den 12 december kl. 18.30. 
 
§198 Mötet avslutas. 
 Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
Anne Ljung    Marie Andersson 
Sekreterare    Ordförande  


