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Nordmalings Brukshundklubb   2013-04-08 
Klubbstugan Olofsfors   Styrelsemöte 
Organisationsnummer: 894003-7511 
 
 
Närvarande: Elisabet Nilsson 
  Jenny Lund    
  Erika Karlsson 
  Birgitta Johansson 
              Elin Dalsfelt 
  Linda Strandgren 
   
Meddelad frånvaro: Erika Norberg 
  Ulf Nilsson  
  P-A Johansson 
 
1. Mötets öppnande 
Jenny öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Linda hade fikat i kväll. 
 
2. Val av justerare 
Till justerare valdes  Erika Karlsson och Linda Strandgren. 
 
3. Godkänna dagordningen samt övriga frågor 
Några fler frågor kom till under övriga frågor. 
 
4. Protokollsuppföljning  
 Festkommitté-  Bra beslut att köra festen fast det inte var fler än 13 st anmälda. 
 Trevlig för fest med många skratt.   
 Nätverksskrivare – Linda kollar med Irén om det finns behov av nätverksskrivare för 
 AG tvälingarna. 

 Skylt – Erika N Bordlägges Erika jobbar.   
 Timer till utebelysning+elproblem – P-A  Bordläggs P-A sjuk. 

 Vägen – P-Asjuk (bordläggs till majmötet)   
 Nya blanketter – Styrelsen  har skrivit nya blanketter för reseersättning, övriga 
 utlägg mot kvitto och domar /funktionärs kostnad. Dessa kommer att finnas 
 på anslagstavlan i kontoret på klubbstugan. Utskick med på bifogade blanketter 
 kommer att skickas till sektors medlemmar. Se tidigare beslut om regler 
 reseersättning i protokoll. 
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 Gräsklippning, klippare och trimmer – Lösning på klippning av apellplanen 
 är Irén (Juli)  och Anna-Lena (Agu. Sept) Jenny och P-A ansvarar för maj och 
 juni. 
 Stugansvarig  får ansvaret att se till att det finns bensin under sommaren. Elin 
 pratar med Isso om service och bensin. 
 Service för Klipparen/trimmer görs hon Sandströms. Jenny mejlar Silvervings 
 ang. gräsklippningen. 
 Tak till värmepumpen – Elin  
 Klisterdekal  - Elin Förslaget är en dekal ca. 10 cm i diameter. Schablon på 
 400:- engång summa, 100st 7.50:- eller 200 st 4.50:- Styrelsen beslutar ta 200 st. 
 ca. 1300:-. Dekaler kommer att finnas till försäljning på klubben. 
 Nordmalingskannan -Jenny o Bitte Bordlägges.   
 Funktions T shirt – Elin skaffar katalog hos Christer. 
  
 Avloppet – Det fungerar som det är nu men behövs åtgärdas innan nästa vinter. 

 KM – Bitte köper priser till KM. 
 Röjja runt apellplan och grillplats – Denna punkt glömde vi att fördela på 

 sektorsträffen. Styrelsen kommer med ett förslag att HUS/Rally tillsammans tar 
 också får ansvaret  2013 för detta område. 

 
5. Rapport sekreterare 
Utskick till sektroerna om att komma i håg listorna till Studiefrämjandet INNAN start. 
Bitte kontaktar TÄS ang. domar tillsättning och att Karin Sejnell vill/ska ordna domare. 
Styrelsen beviljar 1500:- till inköp till köket. 
Bitte varit på förläsning ”Mindfulness och hunden”.  Bra föreläsning. Återges i aug. 
 
6. Rapport kassör 
Budget för sektorerna fastställdes. 
20.000 från kommunen i föreningsbidrag har inkommit 
Redovisning av ekonomi. Ser bra ut. 
 
7. Rapport sektorer  
 Agility – Hinder blivit inköpta. Grundkursen blir inte av – få anmälda.  
 Funktionärer till juni tävling behövs. Intresserade hör av er!! 
 RAS mental – M 1 startat. Förfrågan om det finns intresse för M 2.  
 RAS utställning – Inoff. 9/5 allt i sin ordning. Få anmälda för loppi. 
 Inför off.utställningen är nu Erika klar certifierad utställning ansvarig. Erika har 
 fått kontakt med Umeå uts. för september tävlingen. Erika kollar vad ett 
 dataprogram  kostar för att kunna göra sin egen katalog. Erika tar reda på om 
 man kan avboka en Off. Utställning och regler kring detta. 
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 Tävling – Info från TÄS-möte 2/4 5 st  deltog.  ”Prova på brukskvällar” 
 måndagar under maj. 10-11 aug. tränings helg. Om skott kommer att användas 
 kommer det att läggas ut på hemsidan samt klubb anslagstavlan. 
 Tjänstehund – Inget att rapportera.  
 Hundägarutbildning – Allmänlydnads kursen tar P-A och Jenny. Elin har 
 uppdaterat kursmapparna samt att affischer för kurserna sitter ute. Uppdaterat 
 materialet till mapparna. 
 Rallylydnad - 6 anmälda till rally sekr. Utbildningen 4/5. Träning på torsdagar. 
 Gratis träningskvällar. Styrelsen godkänner att kärran kan köpas in för 
 transportera rally material, ca.700:-. 
  
 
8. Vision och målsättning     
Uppföljning efter utbildningen.  Vi bestämmer den 29/4 18.30 som en kväll där vi går igenom Visions 
och målsättnings arbetet. Styrelsen äter middag tillsammans.  
    
      
  
9. Nationaldagen  
Elin kollar om hon och  P-A ska gå på mötet den 15/5. Jenny vidarbefodrar mejl till Elin.
     
10. Årsplanering för styrelsen 
Utskick till styrelse medlemmar med årsplaneringen. Bra att vi sparar och kollar att vi följer 
planeringen allt eftersom. 
      
  
11. Hemsidan      
Informativ och  fin hemsida. God respons på hemsidans gästbok.  
     
12. Studiefrämjandet     
P-A sjuk men vi fyller i våra listor exemplariskt fram över!!! 
      
  
13. Annonsbladet 
Rallylydnad tävling 5/5 
Utställning och loppis 9/5 Boka Loppis mellan 10-14 
Lydnadtävling 18/5 
 
14. Marknaden  
Marknadsgruppen hade ett möte den 4/4. Marknaden planeras enligt tidigare planering. 
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15.Valberedningen/Mentalsektorn 
Jenny skickar mejl till sektorerna för att se om det finns förslag till en till valberednings representant. 
Bitte  kontaktar Anette Arenborn. 
       
16. Nästa möte 
29/4 kl 18.30 Vi äter tillsammans  och diskuterar ”Vision och målsättningsarbete”  
6/5 kl 18.50 klubben 
 
17. Övriga frågor 
Domarpriser: Jenny skickar ett utskick om att det finns kvar domarpriser till årets alla 
tävlingar. 
Medlemsavgiften: Skriver in på hemsidan att vi höjer medlemsavgiften till 2013 eftersom 
man centralt höjt med en tia. Medlemsavgiften blir 410:-  
Väggen med tavlor: Ytterligare lister sätts upp på väggen för ”titeltavlor”. 
Kontoret – Grov röjning av kontoret är gjort av Bitte och Erika N. Städningen görs på städdagen 22/5. 
Jenny kollar med dokumentbolaget. Det behövs en färgkasset. 
Träningskvällar: Alla ”prova på kvällar” ska vara gratis. Alla som kommer oavsett om man 
är medlem ska kunna prova på aktiviteten gratis. Träningskvällarna får icke medlemdelta i 
några ggr. Men ombeds att bli medlem om intresset för klubben finns. Fikat kommer att kosta 
under ”prova på kvällarna”.  
 
 
 Erika Karlsson  Linda Strandgren 
 

___________________________           ___________________________ 
 

                                 Justerare                                     Justerare 
 
 

 
 

___________________________ 
 

Elisabet Nilsson sekr. 


