
 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte 2015-04-21 

 
Närvarande:  Marie Andersson, ordförande, Lina Karlsson, vice ordförande; Carina Björk, sekreterare 

Per Krabbe, kassör, Tord Hansson, ledamot, Joakim Kjellgren, suppleant, Ida Nilsson, 

suppleant. 

§ 18. Öppnande Ordföranden Marie Andersson hälsade de närvarande välkomna och förklarade 

mötet öppnat. 

§ 19. Kallelsen Godkändes. 

§ 20. Dagordningen Godkändes. 

§ 21. Föregående mötesprotokoll Godkändes. 

§ 22. Kommunen Inget.   

§ 23. Inkomna skrivelser Kallelse till ordf. konferens i Revinge den 22/4. 

Från Prov- och Tävlingskommittén SBK Skåne så har det kommit in önskemål om 

att de klubbar som har skjutbanor i närområdet ska ange detta tydligt exempelvis under  

allmän information om tävlingen och detta gälla samtliga tävlingsgrenar även bruksdelen, 

Klubben har fått en förfrågan om vi har möjlighet att ta emot någon från Frivården  

och för tillfället saknar vi resurser för detta. 

Förfrågan om Hässleholms BK kan vara med på en uppvisning tillsammans med Cura 

apoteket på Maxis parkering, lördagen den 24/4 kl. 11.00 -18.00 – Tiden har varit knapp 

men det är några medlemmar som har möjlighet att ställa upp.  

§ 24. Avsända skrivelser Löpintyg till Nicole Martinsson.  

§ 25. Rapport Kassör Inget. 

§ 26. Rapport R U K Marie har fått förfrågan från Svenska Samojedringen kring personal till  

deras utställning och hon vidarebefordrar frågan till Bodil Arvidsson. 

 

§ 27. Rapport H U K Inget. 

§ 28. Rapport Tävl. kommittén  

§ 29. Rapport Tjänstehund Inget. 

§ 30. Rapport Kök/Servering Inget.  

§ 31. Rapport Stuga/Tomt Inget. 

 

§ 32. Verksamhetsplan Medlemsmötet flyttas fram till 13 maj kl. 19.00. 

 

§ 33. Övriga frågor/information Förstudien kring ett gemensamt samarbete mellan Kommunen, 

Ridklubben, Bågskytteklubben m.fl. går vidare och man ska göra en gemensam studieresa till 

Växjö och Malmö den 28 juni. 

§ 34. Nästa styrelsemöte 1 juni kl. 19.00 och fika 18.30. 

§ 35. Avslut Ordförande Marie Andersson tackade de närvarande för visat intresse och förklarade 

mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

 

___________________ _____________________ 

Carina Björk, sekr. Marie Andersson, ordf. 


