.

AU beslut, inköp av två st ormskrämmor, kostnad 250 kr.
Skrivelser
Inkommande skrivelser
• Skrivelse från Susanne Andersson angående hur vi välkomnar nya medlemmar.
Svar, kassören sänder välkomstbrev till alla nya medlemmar när betalningen är
gjord, se bilaga. ( Susanne informerad )
• Beslut från kommunstyrelsen att HBK får 10000 kr för att undersöka
förutsättningarna att bygga utomhushall. Pengarna har redan kommit.
”Hallgruppen bestående av ordförande sammankallande, Susanne Andersson,
Pernilla Teurnberg, Ronja Linusson och Nina Andersson. Gruppen kommer att
påbörja arbetet.
• Förfrågan från Speedwayklubben Rospiggarna angående uppvisning i agility/rally
i samband med SM 27 juli 2019.HBK hade ingen möjlighet till detta.
• Mail från medlem 27 juli 2019 där hon överväger att lämna klubben då hon blivit
nekad nyckel till bom och hus och känner sig frågasatt med sin sjukdom. ( Hon
har fått nyckel 30 juli 2019).
• Mail från Nina Andersson 13 augusti 2019 med begäran om inköp av
kurslitteratur, vilket beviljats, se bilaga.
• Inköpsorder från Försvarsmakten 13 augusti 2019, gällande betalning för
parkering på klubbens parkering. 5000 kr inbetalt. Se bilaga
• Skrivelse från Nina Andersson 14 augusti 2019 med önskan om att hyra HBK för
SRB (Bracco Italiano och Spinone ) inkl planer 1-3 maj 2020. Prisförslag önskas.
Beslut att kostnaden är 1000 kr /dag Nina är informerad.
• Inkommet förslag från Nina Andersson att hon skulle vilja ha passivitetsträning för
de medlemmar som önskar på klubben, tisdag 12 september 2019 kl 11.00. 50 kr
inkl fika och bröd. Beslut att bevilja detta.
• Facebook 10 augusti 2019, meddelande från hemsidesansvarig Anna Disenmark
att hon tagit bort inlägg på Hundliv. Inläggen gled iväg och det blev ”pajkastning”.
Några av senare inlägg efterlyser uppstyrning och tydliga rutiner runt vissa saker.
Man anser att ledningen har ett stort ansvar när det gäller konflikthantering och
att skapa förutsättningar för dialog. Beslut Ingen åtgärd från styrelsens sida.
Inväntar mer information om vad konflikterna egentligen handlar om.
• Mail från Susanne Andersson 21 augusti 2019 med anledning av inläggen på
facebook. Hur ska vi bryta den negativa trenden med grupperingar och osämja?
Kritik ges till styrelsen. Beslut att en Framtidsgrupp bildas med bred
representation bland medlemmarna. Styrelsen föreslår Susanne Andersson som
projektledare. Återkoppling av gruppens arbete ska ske minst varje kvartal. Anita
Östling pratar med Susanne om beslutet.
• Hundaktuellt via Studieförbundet 12 augusti 2019.
• SBK info
• Info Svenska Draghundssportförbundet 29 juli 2019.
• Hundaktuellt via Studieförbundet 12 augusti 2019.
• Faktura från VSH smide på speglarna på planen. 5250 kr.

Utgående skrivelser.
Inga utgående skrivelser)
Rapporter
Balans och resultatrapport, se bilaga
Uppföljning av tidigare ärenden
1 Hängrännorna rensade från skräp.
2 Handikapp rampen reparerad.
3 Ormskrämmorna utplacerade.
4 Toaletterna reparerade av rörmokare.
Dagens ärenden
Kostnadsförslag på el arbete
Styrelsen beslutar att godkänna kostnadsförslaget på förbättring av befintlig belysning
från Roslagens Elektriska enligt inlämnad offert.
Styrelsen beslutar att vi behöver en offert på lagning av gropar/underhåll av vägen från
stora vägen fram till parkeringen. Ordförande gör det.
Styrelsen beslutar att begära in kostnadsförslag från Vattenfall vad gäller ev
förstärkning av vårt elnät. Ordförande gör det.
Offert angående tillverkning av träningsstege från xxxxxx
Styrelsen beslutade att inte godta offerten på 8715 kr då priset är för högt.
Styrelsen beslutade i stället att godta ett erbjudande på 4000 kr från Hensviks Bygg
Tävlingsstegen
Styrelsen beslutade att tävlingsstegen behöver renoveras. Ingrid Andersson lägger ut
en förfrågan om hjälp av medlem på facebook.
Gruppben
Önskemål från medlemmar som tränar bruks att köpa in ett par gruppben till momentet
framåtsändande i grupp. Styrelsen beslutade att bifalla kostnaden ca 800 kr.
IGP hinder
Önskemål från medlem som tränar/tävlar IGP att köpa in ett A hinder och ett
hopphinder, kostnad 7500 kr och 1800 kr. Styrelsen beslutade att bifalla kostnaden.
Instruktörsutbildning Sund med Hund
Styrelsen beslutar bifall för kostnaden på 7500 kr för utbildningen som Nina
Andersson ska gå, den sker i Forshaga Värmland. Utbildningen heter Sund med Hund
och är internat vid tre tillfällen.
Övriga ärenden
Skyltar, Beslut om inköp av skyltar ” Agility pågår”, kostnad 300 kr.

Kurslitteratur, Beslut att inköpa kurslitteratur, kostnad 4500 kr.
Militären hyr grusparkeringen, Styrelsen beslutar att hyra ut grusparkeringen till en
kostnad av 5000 kr.
Sponsring, Styrelsen beslutar att sponsra Eva Jansson med 2000 kr för hennes
medverkan i VM i IGP i Österrike i september 2019.
Förekomst av hakmask och lungmask, Några medlemmar har rapporterat att deras
hundar har fått hakmask och en hund även lungmask. Samtliga behandlas. Beslut att
ordförande pratar med veterinär för att få information om ev åtgärder.

