
PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE PÅ HÄSSLEHOLMS BRUKSHUNDKLUBB,  
2013-12-05  
 
Plats: Klubbstugan 
 
Närvarande: Marie Andersson, Marie Bertilsson, Lina Karlsson, Katarina Wetterlöf från styrelsen. 
Antal medlemmar: 20 st 

 
1. Mötets öppnade 
Vice ordförande Marie Andersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. 
 
2. Kallelse     
Kallelse har skickats ut till alla medlemmar. 
 
3. Fastställande av röstlängd 
 
4. Val av justeringsmän/rösträknare 
Valdes Margareta Heinmert och Ronny Pettersén.  
 
5. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes 
 
6. Ekonomisk rapport 
Kassör Marie Bertilsson lämnade en ekonomisk rapport. Budgeten följs bra. Mer pengar ska komma in från 
Studiefrämjandet för höstens kurser.  
 
7. Styrelsens information 
Sune Arvidsson vann SM i livräddning i somras, blomma ska överlämnas på årsmötet.  
Styrelse- och hedersmedlemmen Lars Rylander avled under året.  
 
Det har varit tufft för styrelsen under detta året, styrelsen har fått ta på sig mycket arbete och det har varit 
en del klagande. Det är inte meningen att bara styrelsen ska göra allt, styrelsen är vald av medlemmarna 
och styrelsen hoppas på medlemmarnas förtroende. Fler medlemmar måste hjälpa till i klubben. Vi måste 
se till så att alla medlemmar känner sig välkomna så att de också känner att de vill vara med och hjälpa till. 
 
Vad gäller ekonomin så är det en del som måste åtgärdas. Pannan fungerar dåligt, repareras eller köpa nytt 
är frågan. Frys och kylskåp fungerar dåligt. Stängsel ska sättas upp, ny infart har anlagts. Skylt med 
Hässleholms Brukshundklubbs märke ska sättas upp vid infarten, ev med belysning. Förslag på reflex på 
staketen så att det syns. Förslag på skylt vid planerna med texten "Förbjudet att rasta hundar på planerna".  
Plank mellan planerna ska sättas upp, för att användas vid tävlingar där det ingår dold platsliggning, ev med 
spegel. Märkmaskin ska köpas in. Det regnar in på altanen och fönstret i caféterian går inte att öppna p g a 
en sladd som sitter i vägen utanför. Stuprör saknas.  
 
Informerades om Hovdala och Olahus, det är viktigt att vi sköter bokningarna och att vi bara är på den mark 
som vi tilldelats.  
 
Beslutades att ett nyhetsbrev ska mailas ut till alla medlemmar i klubben, förhoppningsvis varannan månad 
med information om vad som händer på klubben. Marie Bertilsson ansvarar för detta.  
 
Hässleholms kommun firar 100 års jubileum nästa år, med anledning av detta kan olika föreningar få tillfälle 
att visa upp sin verksamhet i form av uppvisning i augusti. Hässleholms Brukshundklubb, Hässleholms 
Hundungdom och Nordskånska kennelklubben samarbetar i denna fråga. Första mötet om detta blir i mars. 
Kom gärna med förslag på vad vi kan göra, vilka uppvisningar vi ska ha. Förslag lämnas till Katarina Wetterlöf 
som är ansvarig.  



Angående städning av klubbstugan, Anneli Haraldsson står som ansvarig för städningen.  
Förslag på städning, december, januari och februari städning 1 ggr i månaden, mars, april, maj, juni, augusti, 
september oktober, november, städas varannan vecka, då det är kursverksamhet dessa månader.  I juli ingen 
städning. Vi har 8 st ansvariga som städar, och de tar gärna emot mer hjälp. Instruktörerna ser till så att det 
är städat efter kurs, och enskilda medlemmar som är och tränar på klubben, städar efter sig.   
Ansvarig för gräsklippningen är Emma Sandberg. 
 
Vi har fått frågan om vi kan göra en MH-bana på klubben och även frågan om BPH-bana från SKK.  
 
Styrelsen är positiv till agilityträningen på klubben. Nya hinder har köpts in i år för 10.500 kr och i dagsläget 
finns inga pengar till att köpa in fler hinder. Nalle Jansson har lämnat in kalkyl angående önskat hinderinköp 
om ytterligare ca 30.000 kr, som styrelsen inte godkänner. Styrelsen anser att agilityverksamheten måste 
komma igång mer och gärna generera lite pengar, innan vi beslutar om ev mer hinderinköp.  
 
8. Verksamhetsplan 
Verksamhetsplanen gicks igenom för resten av året. Årsmötet är planerat till den13/2.  
Plan och budget för 2014 gällande kommittéerna ska lämnas in till styrelsen innan den 8/1. 

 
9. Rapport från Tävlingskommittén 
Anordnats tävling i lydnadsklass 1 och 2 i samband med Snapphaneutställningen 31 augusti. KM den 6 
oktober, klubbmästare i lydnad blev Nalle Jansson och i bruks Yvonne Rylander. Tävlingar i spår, sök och 
rapport i mars och april 2014. Lydnadsklasserna med internationell elitlydnad 17 maj. Rallylydnadstävlingar i 
maj och september.  
Det har varit 3 st månadstävlingar under hösten. Skotträning vissa onsdagar.  
Förslag från Amanda Grip angående KM i lydnad och bruks. Önskar olika klasser, t ex lydnadsklass 2 och elit, 
inte enbart lydnadsklass 2 som det är idag.  
Förslag från Emma Sandberg att tävlingsbarometern behöver ändras.  

 
10. Rapport från Rasutvecklingskommittén 
Snapphaneutställning den 31 augusti, totalt 86 hundar. 
Datum för nästa års Snapphaneutställning blir den 6 september. 
Hoppas på fler deltagande hundar till nästa år.  
 
11. Rapport från Utbildningskommittén 
Vi har haft många kurser under våren och hösten, men vi saknar instruktörer till bruks och tävlingslydnad. 
Hur ska vi få fler intresserade av att hålla kurser, och få fler att vilja ut och tävla? 
Förslag på Öppet hus på klubben, från Anne Ljung, där vi kan visa upp oss och vad vi gör. 
Instruktörskurs under året med  5 st deltagare,  instruktörsbevisen kommer att delas ut på årsmötet.  
Ny ansvarig utbildningsledare är Katarina Wetterlöf.  
 
12. Rapport från Stuga och Tomt 
Ingen rapport. 
Vi behöver tillsätta en kommitté som arbetar med Stuga och Tomt. Kontakta Lina Karlsson om intresse finns 
för att vara med i kommittén! 
 
13. Rapport från Kök och Servering 
Ingen rapport. 
Vi behöver tillsätta en kommitté som arbetar med Kök och Servering. Kontakta Lina Karlsson om intresse 
finns för att vara med i kommittén! 
 
Vi behöver också tillsätta en Festkommitté. Kontakta Lina Karlsson om intresse finns för att vara med i 
kommittén! 
 
 



14. Rapport från PR/Info 
Ingen rapport 
 
15. Rapport från Tjänstehundskommittén 
Ingen rapport. 
 
16. Övriga frågor 
Göran Håkansson efterlyser att mötesprotokollen ska komma ut snabbare till medlemmarna. 
Protokollen måste också skickas till revisorerna, detta sker inte alltid enligt Anne Ljung. Protokollen kommer 
också hädanefter läggas ut på hemsidan.  
Amanda Grip frågade vilka som var ansvariga för klubbens facebooksida, det är delar av styrelsen och 
Madelene Thörner i dagsläget. 
 
17. Uthyrning 
Ingen uthyrning. 
 
18. Mötets avlsutande 
Marie Andersson förklarade mötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet: 
 
     
Marie Bertilsson 
 
 
Justeringsmän: 
 
 
            
Margareta Heinmert    Ronny Pettersén 
 


