
HÄSSLEHOLMS BRUKSHUNDKLUBB  
Protokoll Medlemsmöte 2018-10-03  
Plats: Klubbstugan  
Tid: 19.00  
Närvarande: 26 medlemmar  
 
Innan mötet öppnades uppvaktades klubbens nya instruktörer, Kerstin Lundquist, Claes Svensson, 
Kristina Schölin, Annika Sandberg och Annette Kristensson. Saknades på mötet: Sara Kellerman och 
Sara Brandt. 
  
§43  Mötets öppnande  
  
  

Ordförande Marie Andersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

§44  Kallelse  
  
  

Kallelsens utlysning godkändes.  

§45  Fastställande av röstlängd  
  
  

Beslöts avvakta med genomgång av röstlängden tills behov föreligger.  

§46  Val av justeringsmän/rösträknare  
  
  

Valdes Bodil Arvidsson och Kristina Schölin.  

§47  Dagordningen  
  
  

Godkändes  

§48  Ekonomisk rapport  
  Ekonomisk redovisning gjordes. Tillgångarna för dagen är 424.832 kr + "Hallkontot"  
  
  

357.484 kr. Totalt 782.316 kr. Vi har erhållit försäkringsersättning med 60.000 kr för 
det förstörda larmet. Inkomster hittills för 2018: 
Medlemsavgifter 30.600 kr, Kurser 115.000 kr, Utställning 16.000 kr,  
Tävlingar 37.000 kr, Servering 13.000 kr. 
Antal medlemmar för närvarande: 298 st 
 

 §49  Styrelsens information  
  2 st containrar är inköpta till förvaring av agilityhinder. 
  Plattor ska läggas runt containrarna. Diskuterades att anlägga ny gräsmatta på den 

gamla grusplanen. Offerter ska begäras ang. kostnad för hela arbetet. 
Beslutades att göra om grusplanen till gräsplan samt att om kostnaden överstiger 
200.000 kr ska nytt medlemsmöte utlysas. 

  Beslutades att vi ska installera åskskydd för att slippa problem i framtiden. Kostnad ca.  
15.000 kr. 
Diskuterades hur vi ska göra i framtiden ang. gräsklippning. Ingen lösning framkom. 

  
   
   
   
  
  

 

§50  Verksamhetsplanen  
  
  

Julbord med respektive bestämdes till lördagen den 1 december. 
  



  

§51 Rapport från Tävlingskommittén 
  Klubbmästerskap 13/10. 
  Appellklass 4/11 
  Klubben har fått många nya tävlingsekipage vilket är glädjande. 
 
§52 Rapport från Rasutvecklingskommittén - RUK 
  Till årets utställning var 176 st hundar anmälda. Allt fungerade bra. 
  Domare och ringsekreterare är klara till utställningen den 1 september 2019. 
  
§53 Rapport från Hundägarutbildningskommittén - HUK 
  11 kurser är igång med ca. 90 deltagare och 23 instruktörer.  
  13-14 oktober är det invigning av Hässlehallen. Den 14:e ska HBK ha uppvisning 
  i agility och rallylydnad. 
 
§54 Rapport stuga och tomt 
  Fortfarande har vi inte någon som är ansvarig för stuga och tomt så alla måste hjälpas 
 åt att hålla iordning både ute och inne. Städ/fixardag väntar vi med till våren. För att 
 det ska bli mer effektivt ska en lista upprättas över vad som ska göras.  
  Stort önskemål om belysning på parkering och runt stugan. Detta måste vi ta tag i 
 snarast. 
 
§55 Rapport kök och servering 
  Yvonne Noretoft hoppar av köket. Ingen intresserad av att ta ansvar för köket. 
  Diskvagnen tas bort och används bara vid större arrangemang. Var och en ställer sin 
 disk direkt i maskinen. 
 
§56 Rapport PR/info 
  Inget at rapportera. Punkten kommer att tas bort från dagordningen framöver. 
 
§57 Rapport Tjänstehund 
  Certprov tas bort och ersätts med slutprov. Gäller fr.o.m årsskiftet. 
 
§58 Träningshall 
  Beslutades att skjuta projektet med hallbygge på framtiden.  
 
§59 Agilitybana  
  Camilla Karlsson bygger ny agilitybana varje vecka vilket är mycket uppskattat. 
  Agilityn har flyttat från "hagen" och ut på gräsmattan. Diskuterades om möjligheten 
 att hägna in ett område för agilityn. 
 
§60 Uthyrning 
  Inget aktuellt. 
 
§61 Övriga frågor 
  Någon kurs hade kolliderat med tävling.  Inga kurser får läggas med verksamhet på 
 klubben samma dagar vi har tävling. Ubbe Antonsson kommer att lägga ut om 
 evenemang på facebook. 
  Ang. "funktionärslistan" finns den att ta ut på hemsidan och på facebook i början på 
 året. 
  Inga hundar får bindas i stegarna. Ska bindas i träd eller krokar. 
 



§62 Mötets avslutande 
  Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
 
Anne Ljung    Marie Andersson 
Sekreterare    Ordförande 
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Bodil Arvidsson   Kristina Schölin 


