
HÄSSLEHOLMS BRUKSHUNDKLUBB 
Protokoll styrelsemöte 190605 
Närvarande: Marie Andersson, Tord Hansson, Per Krabbe, Claes Svensson,  Annette 
Kristensson och Anne Ljung.  
Anmält förhinder: Kerstin Lundquist och Joakim Kjellgren. 
 
 
§55 Mötets öppnande 
 Ordförande Marie Andersson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§56 Kallelsen 
 Kallelsen godkändes. 
 
§57 Dagordning 
 Dagordningen godkändes med tillägg 17B Sommarfest 
 
§58 Föregående mötets protokoll 
 Godkändes och lades till handlingarna. 
 
§59 Kommunen   
 Inget att rapportera. 
   
§60 Inkomna skrivelser 
 Tollarps Brukshundklubb med förfrågan om att hyra vår tidtagarutrusning 
 Studiefrämjandet: Enkät 
 Ritva Lindström ang. rökförbud vid utställningar 
 
§61 Avsända skrivelser 
 Inga avsända skrivelser.  
 
§62 Rapport kassör 
 Kassa 9.595:-, Bank 275.676:-, Tävling 131.199:-, Hallkontot 357.484:- 
 Totalt: 773.954:-.   
  
§63 Rapport RUK 
 Allt under kontroll till höstens utställning. 
 
§64  Rapport HUK 
 Höstens kurser måste ut på hemsidan snarast. Klart med instruktörer till 
 agilitykurser och specialsök. 
 Diskuterades om vi ska ha någon form av "inträdesprov" till en del av kurserna. 
 
§65 Rapport tävlingskommittén 
 Ingen rapport från tävlingssektorn. De har sitt nästa möte 27/8. 
  
 Agilitygruppen kommer att anordna Blåbärstävling den 29/9 och Klubbkamp 
 den 22/9. Ansökan om agilitytävling 2020, 9-10 maj och 19-20 september. 



 "Önskelista" ska upprättas ang. inköp av hinder. 
 Sommarlägret som var den 1-2 juni var mycket populärt. 
 Beslutades att försöka ordna liknande 2020.   
   
§66 Rapport tjänstehund 
 Inget att rapportera 
 
§67 Rapport kök/servering 
 Den eviga frågan: Problem med inhandling av kakor, läsk, mjölk m.m.  
 Vem ska handla?? 
  
§68 Rapport stuga/tomt 
 För närvarande är det svårt med Österåspersonal till att klippa gräsmattan. 
 Förslag att fråga några av våra ungdomar om de kan hjälpa till mot en mindre 
 betalning. Det tar över 5 timmar att klippa. 
 
§69 Uthyrning 
 Monique, HessleZoo önskade hyra den 24/8 till utställning. 
 Detta avslogs med anledning av att det är helgen innan vi ska ha vår egen 
 utställning. 
 Labradorklubben önskade hyra den 19/10. Vi har redan hyrt ut till Welch 
 Corgiklubben. 
 Vi har fått förfrågan ang. uthyrning av vår tidtagaranläggning. Beslutades att 
 det går bra. Kostnad 500 kr/anläggning och dag. Kontaktperson och ansvarig är 
 Sara Brandt. Urban ska ordna en låda som anläggningen ska ligga i. Tord 
 upprättar ett "hyresavtal".  
 
§70 Beslut/uppföljning  
 Beslutades att städdagen blir den 18 augusti kl. 10.00. Mycket som behöver 
 göras. Vi ber Leif göra en lista över vad som ska göras.  
  
§71 Verksamhetsplan 
 Inget aktuellt. 
 
§72 Sommarfest 
 Sommarfest blir den 13 juli. Ansvarig Ubbe med hjälp. Förslagsvis tar var och en 
 med sig något att grilla och dryck. Klubben bjuder på kaffe och tårta. 
   
§73 Övriga frågor 
 Tord har fått nya loggor till kläderna. 
 
§74 Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte blir den 21/8 kl. 18.30.  
 
 
 
 



 
§75 Mötet avslutas. 
 Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
Anne Ljung    Marie Andersson 
Sekreterare    Ordförande  


