
 

Nordmalings Brukshundsklubb 
Box 8 

914 21 Nordmaling 

Nordmalings brukshundklubb   2011- 11-02 
Klubbstugan Olofsfors     Styrelsemöte 
Organisationsnummer: 894003-7511 
 
 
Närvarande: Viktoria Hedström  
  Erika Karlsson 
  Erika Norberg 

  Elisabet Nilsson 
  Jenny Lund 
   Iren Olofsson 
  Ulf Nilsson 

Meddelad frånvaro: Angelica Stridsberg  
              Gunilla Eriksson   
   Erika Karlsson      

 
1. Mötets öppnande  Jenny öppnar mötet och hälsar välkommen. 

 
2. Val av justerare   Ulf Nilsson och Viktoria Hedström. 

 
3. Protokollsuppföljning 
• Vapen skåp – Jenny kollar ett skåp i VK. 
• PM för köket och beställning – Bifogar PM till protokollet  
• Pistol – 9 mm, kolla pris och märke. Inköp av en pistol som enbart används i tävling 

och prov. Erika kollar till våren. 
• Hemsidan – Klar och ute.  
• Gräsplanen – Vertikal skära och göda till våren. Utjämning av nivå skillnaden efter 

AG tävlingen i juni. Gunilla och Ulf administrerar detta. Planera för mycket folk till 
detta. Jenny kollar matjord.  
 

4. Rapport sekreterare Förändring av medlemsavgifter görs inte eftersom igen 
höjnings görs centralt. 
 

5. Rapport kassör ca.200.000 likvida medel. Angelika vill avgå efter årsmötet. 
 

6. Rapport sektorer  
• Agility  ”Inget nytt under solen”. 
• RAS mental  Inget att rapportera. 
• RAS utställning Inget att rapportera 
• Tävling  Höjning av centrala avgifter tävlingar, domare, MH osv. Bruks 

tävlingar 2012 strukits. Bifogar brev och svar. Lydnads tävlingar 6/5, 19 aug, 7 
okt. 2013 lydnads tävlingar maj, augusti och oktober. 
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• Tjänstehund  Cert prov till helgen 12-13 nov. i Skellefteå. Resersättning utgår. 
3-4 bilar.  

• Hundägarutbildning 11 anmälda på allmänlydnad. Tävlingsledare måste 
utbildas innan årsskiftet. Erika håller kontakt med Linda och skickar intresse 
anmälan till vederbörande.  

• Rallylydnad Monica och Iren anmäls till en kurs för en rallydomare. Kanske 
kan en certifiering göras av Irén och Monica. Fortsättnings kurs efter jul. 

  Inköp av rally lydnads hinder. 2012 två Rallylydnads tävlingar sökta av Irén. 
  Årsmötet måste bilda en ny sektor för rallylydnad.  

 
7. Utbildningskonferansen 

 Anna-Lena Hägglund var där. Bra förläsare och sektors prat(  AG.) 
 

8. Extra möte 
Visioner från sektorerna tas in. 9/11.  
 

9. Glöggkväll 
 28 Dec.  Julklappsbyte 20 kr MAX!! med julklappslek. Pepparkakor och saffrans 
 bröd!  Ingen anmälan. Saffrans semla??  Bitte och Jenny ordnar. 
 

10.  New Body Försäljning av New Bodystartar nu. Information ges av Elisabet Nilsson  
bitte.nilsson2@spray.se 

 
11. SBK Stadgarut på remiss   

•      Karenstid för nya medlemmar? Inte alls helst,  men max tio dagar 
◦ Medlemskrav för revisorer? Vi föreslår slopat medlemskrav såsom remissen 

skrevs. JA  från NBHK 
◦ Regionstillhörighet i rasklubbar? Ska man få välja? JA från NBHK 
◦ Jenny skickar in svaret till SBK.  

•  
12. Ridhus Per-Arne har kontakt med SF samordnare Roland som tar upp kontakten 

med ridhuset om träning under vintertid. Vi tar tider som vi får. Styrelsen ger Per-Arne 
uppgift att starta samtal med Roland. 

 
13. SF samordnare Irén rapporterar in sammanträffar till SF. Irén kontaktar Per-Arne 

så att Irén vet vad som skall stå i annonserna för att SF skall godkänna inrapporterade 
sammanträffar. 

 
14. Nästa möte 9/11  

 
15. Övriga frågor 

 1) Vintersysslor – Vintra in stugan innan styrelse mötet den 9/11 kl 18.15 av styrelsen. 
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2) Verksamhets berättelse och budget till den? Sektorerna skickar in budget 
förslag innan 7/12. 

3) Valberedningen kallas till dec. mötet. Bitte kallar Göran och Mona till 
styrelsen. Marknad kommité skall tas upp till årsmötet. 

4) Marknaden – Irén och Bitte kontaktar Thomas om marknads förberedelser. 
5) Mobilt bredband - Refill införskaffas till våren och nästa års tävlings sesong. 
6) Nya lampor till stora strålkastarna. Erika mejlar Ulf om detta. 

Installation av elen i stuga. Ulf har koll på detta. 
7) Kolla med plantskolan i Gideå om att kunna vinter träna där. Erika kollar. 
8) Nästa Möte: Hur skall skottning gå till av grusplanen? Snöpinnar eller 

handskottning av planen innan? 
 
 

Vid pennan   Justerare 
 

____________________________           ___________________________ 
 

                                Elisabet Nilsson                           Ulf Nilsson     
 
 

Justerare 
 

___________________________ 
 Viktoria Hedström 
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Nordmalings brukshundklubb   2011- 11-02 
Klubbstugan Olofsfors     Styrelsemöte 
Organisationsnummer: 894003-7511 
 
 
Närvarande: Viktoria Hedström  
  Erika Karlsson 
  Erika Norberg 

  Elisabet Nilsson 
  Jenny Lund 
   Iren Olofsson 
  Ulf Nilsson 

Meddelad frånvaro: Angelica Stridsberg  
              Gunilla Eriksson   
   Erika Karlsson      

 
16. Mötets öppnande  Jenny öppnar mötet och hälsar välkommen. 

 
17. Val av justerare   Ulf Nilsson och Viktoria Hedström. 

 
18. Protokollsuppföljning 

Vapen skåp – Jenny kollar ett skåp i VK. 
PM för köket och beställning – Bifogar PM till protokollet KOLLA 
Pistol – 9 mm, kolla pris och märke. Inköp av en pistol som använd i tävling och prov. 
Erika kollar till våren. 
Hemsidan – Klar och ute.  
Gräsplanen – Vertikal skära och göda till våren. Utjämning av nivå skillnaden efter AG 
tävlingen i juni. Gunilla och Ulf administrerar detta. Planera för mycket folk till detta. Jenny 
kollar matjord.  

 
19. Rapport sekreterare Förändring av medlemsavgifter görs inte eftersom igen 

höjnings görs centralt. 
 

20. Rapport kassör ca.200.000 likvida medel. Angelika vill avgå efter årsmötet. 
 

21. Rapport sektorer  
• Agility  ”Inget nytt under solen”. 
• RAS mental  Inget att rapportera. 
• RAS utställning Inget att rapportera 
• Tävling  Höjning av centrala avgifter tävlingar, domare, MH osv. Bruks 

tävlingar 2012 strukits. Bifogar brev och svar. Lydnads tävlingar 6/5, 19 aug, 7 
okt. 2013 lydnads tävlingar maj, augusti och oktober. 

• Tjänstehund  Cert prov till helgen 12-13 nov. Resersättning utgår. 3-4 bilar.  
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• Hundägarutbildning 11 anmälda på allmänlydnad. Tävlingsledare måste 
utbildas innan årsskiftet. Erika håller kontakt med Linda och skickar intresse 
anmälan till vederbörande.  

• Rallylydnad Monica och Iren anmäls till en kurs för en rallydomare. Kanske 
kan en certifiering göras av Irén och Monica. Fortsättnings kurs efter jul. 

Inköp av rally lydnads hinder. 2012 två Rallylydnads tävlingar söka av Irén. Årsmötet måste 
bilda en ny sektor för rallylydnad.  

 
22. Utbildningskonferansen 

 Anna-Lena Hägglund var där. Bra förläsare och sektors prat(  AG.) 
 

23. Extra möte 
Visioner från sektorerna tas in. 9/11.  
 

24. Glöggkväll 
28 Dec.  Julklappbyte 20 kr MAX!! med julklappslek. Peppakakor och saffrans bröd! Ingen 
anmälan. Saffrans semla??   
 

25.  New Body Försäljning av New Bodystartar nu. Information ges av Elisabet Nilsson  
bitte.nilsson2@spray.se 

 
26. Stadgarna   

- Karenstid för nya medlemmar? Inte alls men endast max tio dagar 
− Medlemskrav för revisorer? Slopat medlemskrav försår slopas. OK från NBHK 
− Regionstillhörighet vad rasklubbar? Väja själva? JA från NBHK 

Jenny skickar in svaret till SBK.  
 

27. Ridhus Per-Arne har kontakt med SF samordnare Roland som tar upp kontakten 
med ridhuset om träning under vintertid. Vi tar tider som vi får. Styrelsen ger Per-Arne 
uppgift att starta samtal med Roland. 

 
28. SF samordnare Irén rapporterar in sammanträffar till SF. Irén kontaktar Per-Arne 

så att Irén vet vad som skall stå i annonserna för att SF skall godkänna inrapporterade 
sammanträffar. 

 
29. Nästa möte 9/11  

 
30. Övriga frågor 

 1) Vintersysslor – Vintra in stugan innan styrelse mötet den 9/11 kl 18.15 av styrelsen. 
9) Verksamhets berättelse och budget till den? Sektorerna skickar in budget 

förslag innan 7/12. 
10) Valberedningen kallas till dec. mötet. Bitte kallar Göran och Mona till 

styrelsen. Marknad kommité skall tas upp till årsmötet. 
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11) Marknaden – Irén och Bitte kontaktar Thomas om marknads förberedelser. 
12) Mobilt bredband - Refill införskaffas till våren och nästa års tävlings sesong. 
13) Nya lampor till stora strålkastarna. Erika mejlar Ulf om detta. 

Installation av elen i stuga. Ulf har koll på detta. 
14) Kolla med plantskolan i Gideå om att kunna vinter träna där. Erika kollar. 
15) Nästa Möte: Hur skall skottning gå till av grusplanen? Snöpinnar eller 

handskottning av planen innan. 
 
 

Vid pennan   Justerare 
 

____________________________           ___________________________ 
 

                                Elisabet Nilsson                           Ulf Nilsson     
 
 

Justerare 
 

___________________________ 
 Viktoria Hedström 

 
 
 
 
 
  
 


