
HÄSSLEHOLMS BRUKSHUNDKLUBB 
Protokoll styrelsemöte 180423 
Närvarande: Marie Andersson, Tord Hansson, Per Krabbe, Claes Svensson och Anne Ljung.  
Anmält förhinder: Joakim Kjellgren och Kerstin Lundquist 
 
§37 Mötets öppnande 
 Ordförande Marie Andersson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§38 Kallelsen 
 Kallelsen godkändes. 
 
§39 Dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
 
§40 Föregående mötets protokoll 
 Godkändes och lades till handlingarna. 
 
§41 Kommunen   
 Marie kontaktar Henrik Samevik på Fritidsförvaltningen och försöker få till ett 
 möte med honom. 
   
§42 Inkomna skrivelser 
 SBK Distriktet: Info ang. rapport om gruppmoment 2018  
 Ang. arvode till tävlingsledare och sekreterare på klubbars egna tävlingar 
 Samarbetsavtal mellan naturbruksgymnasier och SBK gällande funktionärer 
 SBK Distriktet: Hur vi ska fira SBK 100 år den 30 maj 
 SBK Distriktet: Påminnelse ang. nya funktionärer till distriktskatalogen 
 SBK Distriktet: Inbjudan till utbildning av tävlingsledare lydnad 
 SBK: Bekräftelse på arrangemang distriktet och Hässleholms Bk gemensamt 
 på Hässleholmsgården 19-20/5 i samband med Nordskånska Kennelklubbens 
 utställning. 
  
§43 Avsända skrivelser 
 Till SBK: Anmält aktiviteter på 100 årsdagen (tårta, hundvandring och 
 allmänträning). 
 
§44 Rapport kassör 
 Kassa 2.410:-, Bank 339.113:-, Tävling 9.969:-, Hallkontot 357.484:- 
 Totalt: 708.976:- 
  
§45 Rapport RUK 
 Domare och sekreterare klara till utställningen den 2 september. 
 
§46  Rapport HUK 
 20 maj blir det utbildning för agilityintresserade. 
 
 



 
§47 Rapport tävlingskommittén 
 Har ännu inte någon representant klar från Agilitykommitten. 
 Några nya namn kom på förslag och Claes ska fråga dessa. 
  
§48 Rapport tjänstehund 
 Inget att rapportera. 
 
§49 Rapport kök/servering 
 Yvonne Noretoft tar på sig ansvaret för köket. Ytterligare låsbart skåp 
 tillhörande köket är ett önskemål. Vi skall ordna det. 
 Marie kollar ang. Svensk Kakservice 
  
§50 Rapport stuga/tomt 
 Vi behöver fler hundlatriner. Anne kollar med Hässleholm Miljö 
 Klart med alla uppgifter ang. traktorn. Anne kontaktar Länsförsäkringar  
 för tecknande av försäkring. 
 
§51 Uthyrning 
 Labradorklubben vill ha en bekräftelse ang. uthyrning den 19/5. Kostnad 500 kr 
 Per ordnar det. 
 
§52 Beslut/uppföljning  
 Inget aktuellt  
  
§53 Dataskyddsförordningen 
 Inget vi behöver åtgärda för närvarande. 
 
§54 SBK-100 år  
 Fråga Yvonne ang. tårta. Info på Hemsidan och Facebook 
 Kolla på medlemsmötet om det finns idéer till arrangemang. 
 
§55 Medlemsmöte 
 Genomgång om vad som ska tas upp på medlemsmötet. 
 Kolla med Yvonne ang. fika (bröd och pålägg) 
 Visning av "klubbkläder". 
 
§56 Verksamhetsplan 
 Beslutades att avvakta med städdag tills vi vet om vi kan få hjälp med planer 
 och stugan. 
 
§57 Hallen 
 Marie och Tomas Haraldsson haft möte med Torscand. Vi ska få ny offert före 
 den 3 maj. 
 
 
 



 
§58 Övriga frågor 
 Claes meddelade att Åsa Nilsson kommer att låna agilityhinder den 10/5.
 Vi har fått förfrågan att delta (någon typ av uppvisning) i samband med 
 invigning av nya läktaren på Österås. Beslutades att avstå. 
 2 personer vill låna bord och stolar den 8 juni vilket beviljades.  
  
§59 Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte blir den 17 maj. 
 
§60 Mötet avslutas. 
 Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
Anne Ljung    Marie Andersson 
Sekreterare    Ordförande  


