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Nordmalings Brukshundklubb   2013-09-30 
Klubbstugan Olofsfors   Styrelsemöte 
Organisationsnummer: 894003-7511 
  
 
Närvarande: Elisabet Nilsson 
  Jenny Lund   
  Ulf Nilsson  
  Birgitta Johansson 
              P-A Johansson 
  Erika Norberg 
  Linda Strandgren 
  Erika Karlsson 
Meddelad frånvaro: Elin Dalsfelt 
 
1. Mötets öppnande 
Jenny öppnar mötet och hälsar alla välkomna 
 
2. Val av justerare 
Till justerare valdes  Linda Strandgren och Birgitta Johansson. 
 
3. Godkänna dagordningen samt övriga frågor 
Dagordningen godkändes . 
 
4. Förslag på byggnad av toalett 
Styrelsen har beslutat att bygga två toaletter samt ett städskrubb  i en del av lektionssalen. 
Ingång till toaletterna skall ske från utsidan, städskrubb från insidan. Kostnaden blir ca. 
50.000 för el-, snickeri-, vvs-material samt arbetskostnad. Målning sköter klubben själv. 
 
5. Protokollsuppföljning    
  
 Nätverksskrivare/kopiatorn – Bordläggs eftersom Elin ej närvarar.
 Startpistol/revolver – Nya rutiner för startpistoler. Jenny  informerar berörda sektorer.  
 Kopiator- Styrelsen har tagit beslut om Byte av kopiator under oktober månad. Nya 
 rutiner skrivs och skickas ut.  
 Ridhuset- Jenny fortsätter med kontakten och prisuppgifterna.  
 Timer till utebelysning – Monterad och klar på stoplen vidgrusplan. Skyltar 
 med  instruktioner skrivs av Bitte. Sätts i stugan och på stolpen. Info på 
 Hemsidan. 
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 Elproblem i köket - Bitte tar kontakt med Isso ang elproblemet i köket. 
 New body- Fr.o.m. 130930 t.om.131023 säljs New Body.  En katalog finns i 
 stugan för de som vill skriva upp sin beställning i stugan. Säljer vi 250 paket 
 eller mer får vi visningsväskorna gratis samt fraktfritt. Läggs på hemsidan.
  
 Valberedningen – En ny representant till valberedningen är på gång. Läggs 
 även upp på hemsidan som en punkt. 
 Höstmässan- Vi kommer inte att delta i år. 
 Vatten på gräsplan-- Finns ingen vatten ledning under gräsplan som orsakat 
 den upplevda vattensjuka gräsplan. . Problemet är attgräsplanen är inte 
 dränerad. Någon dränering kommer inte att göras. 
 Lekhörna-Jenny fortsätter. 
 Köket, extra frys & hyllor- Ulf jobbar vidare på köket och hyllor och kylskåp.
 Gräsplanen- Det finns ingen karta överarendet och våra gräsytor som vi kan få 
 av Kommunen. Kommunen har bestämt att gräsytan som NBHK nu använder 
 sej av inte ska röras trots att den ingår i bodens arrende. Avtalet gäller i 5 år. 
 Nordmalingskannan- Ny info om poängsystem kommer i november. Bitte och 
 Jenny sammanställer det  uppdaterade material som nu finns. 
 Vägen – Erika K kollar kostnad med de kontakter hon har för att väghyvla 
 vägen.  
 Sponsorer - Annas Djurfoder och Nordmalings Reklamtryck vill vara med 
 som sponsorer. P-A fortsätter med sina kontakter. Info till Nina om sponsorer på 
 hemsidan. COOP vill vara med och göra reklam för våra klubb på en 
 storbilds TV i affären. Bitte pratar med Isso. 
 
6. Rapport sekreterare 
ÖND arrangerar en uppdatering helg för testledare och figuranter. 1-3/11 anm. in innan 29/9. 
Info skickad vidare till TÄS och Bruks. Info om denna helg inkom för sent till klubbarna 
vilket vi påpekat för ÖND. 
 
Lydnads och bruks: Inga resultatlistor behöver längre skickas in till SBK Kansliet utan ska 
skrivas under av domare etc. och sparas hos arrangören i 2 år! Även domarprotokollen bör 
sparas hos arrangören i 2 år, ifall fel uppstått kan vi manuellt åtgärda felen med hjälp av 
dessa. Info skickad vidare till TÄS och bruks. 

 
7. Rapport kassör 
Ekonomisk rapport för aug. och sept.  Birgitta har lämnat in en ansökan till Loomis om deras 
tjänster för vårat behov kring hantering av kontanta medel. 
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8. Rapport sektorer  
  Agility- Inget att rapportera om. 
 RAS mental –MH blir till våren. MI och M 2 (B figurant) klara och kontrakt 
 skrivna med M 2. Fem nya B-figuranter som skall delta på tre MH inom tre år. 

 RAS utställning – Off. Utställning 14/9 inställd. Utställningen 2014 och 2015 är 
 redan planerad och domare vid talade. Bifogar brevet om att ställa in till 
 protokollet. 

 Tävling –  Lydnadshelg 18-20 oktober. Erika pratar med Stina om hur 
 arrangemanget annonseras och redovisas. 
 Tjänstehund – Inget att rapportera.  
 Hundägarutbildning- Gunilla ska hålla en Valpkurs i höst . Annonseras på 
 hemsidan. 
 Rallylydnad – Tävling 12-13 /10. 
 
9. Vision och målsättning    
Medlemskvällen 16 oktober. Mål och visions dokumentet gås igenom. Bitte sköter inköp. 
      
  
10. Hemsidan      
Bitte och Jenny träffar Nina för att titta över hemsidan.  
   
11. Studiefrämjandet      
Inget att rapportera. Glöm inte att meddela kurser och verksamhet till Irén som har kontakten 
med Studiefrämjandet. 
   
12. Annonsbladet 
Rasspecialen med Cilla. 
Valpkursen i ht. 
     
13. Marknaden 
Ersättningar 3000:- till el 7000:- till marknadsansvariga. 
 
14. Vintra upp runt stugan 
16/10 kl 18.30 Samma kväll som Mål och visionskvällen. Kom en stund i förväg och hjälp oss 
att ställa undan möbler för vintern. 
 
15. Ansökan om förtjänsttecken  
Bitte kollar till nästa  möte hur man ansöker och vem som kan få förtjänsttecken.  
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16. Nästa möte  
11/11 kl 18.30 Jenny är borta men skickar dagordning och kallelse. P-A är ordförande. 
 
17. Övriga frågorordningen 
Hundens dag sön. 13/10  En trevlig dag på Ön där olika moment   
Valberedningen  Kommer nästa möte för att diskutera valberedningens arbete. 
Scanner/chipavläsaren  Chipavläsaren finns i kassaskåpet. Laddas med el.  
Lysrör Inköp av nya till hela stugan. Lågenergi? Jenny mejlar om inköp.  
Förläsning  Eva Bertilsson 6/11 på Klossen Ålidhem. Läggs på Hemsidan. 
     

 
 
 
 
 

           _________________________                       ___________________________ 
                  Justerare Linda Strandgren     Justerare  Birgitta Johansson 

 
 
 
 
 
 

___________________________ 
 Sekr. Elisabet Nilsson 


