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Närvarande: Elisabet Nilsson 

  Thomas Johansson   

  Jenny Lund 

  Per-Arne Johansson 

  Erika Carlsson 

  Elin Söderholm 

  Erika Norberg 

  Birgitta Johansson 

  Ulf Nilsson  

Meddelad frånvaro: Gunilla Eriksson 

 

 

1. Mötets öppnande 
Jenny hälsar välkommen och öppnar mötet. 

Presentation av oss i nya styrelsen. 

 

2. Val av justerare 
Val till justerare blir Elin Söderholm och Erika Carlsson. 

 

3. Marknaden 
Thomas lämnar ut ett papper på en sammanställning över vad som skall göras under 

marknaden. Information om marknadsplaneringen. Marknaden kommer att diskuteras varje 

möte fram till dags datum.  

 

4. Protokollsuppföljning 
 Vapenskåp –  Nytt ställe för nyckel bestäms. Ulf ansvarar för att nyckel 

 kommer på plats. 

 Pistol- Jenny ansvarar för inköp. 

 Larmet – ny kod och larmlista. Bytt detektor i förrådet. 

 Stugrutiner – Skottning – Niklas Wikman. P-A pratar med Christer om hur 

 avtalet has skrivits och vad som är sagt kring skottningen.. 

 Ridhuset- ändring av tid, 25/3 kl 17-21 

 Kommunens föreningsbidrag -  Inskickat av Bitte 

 Klubbfesten – Trevlig fest med många nöjda. ca. 4600:- 

 Annonsbladet – Kursutbud. Bitte skickar in. 

 Klubbkläder – Erika N, Elin och Erika C tar fram logga och kläder. Förslag till  

 jacka, overall, t-shirt. Marknads T-Shirt 

 

4. Rapport sekreterare 
Bitte rapporterar brevskörden från ÖND. 



 

Nordmalings Brukshundsklubb 

Box 8 

914 21 Nordmaling 

5. Rapport kassör 
Budget 2012, hela klubben och sektorer. 

Birgitta sammanställer en rapport. 

 

6. Rapport sektorer  
 Agility – Bitte tar kontakt med Anna-Lena om hur info till styrelsen ska 

 fortlöpa. 

 RAS mental - Figuranter måste vara aktiv under ett tillfälle/år för att vara 

 aktuell som figurant. Mejla Linda om att påminna om sin figurant uppdatering.

  

 RAS utställning – Möte om två veckor.   

 Tävling – Funktionärs listan från Sbk åter kopplas av Jenny. Erika har kontakten 

 med Lillemor.  

 Tjänstehund - Insättning av pengar från försvaret för färdiga 

 försvarsmaktshundar. 

 Hundägarutbildning – Instruktörslistan uppdateras av HUS. Bitte kollar om 

 dessa är medlemmar. 

 Rallylydnad-kursavgift – Irén beviljas instruktörs utbildning. Jenny meddelar 

 Irén. Elin har kontakt med Irén ang Rallylydnad. 

 

7. Planeringsmöte med sektorsanvariga 
Inbjudan den 2/4 kl 19.00 

  

8. Nycklar  
Icke medlemmar lämnar tillbaka sin nyckel. Bitte tar kontakt med de som inte svarat på 

tidigare info om nycklar. 

 

9. Hemsidan      
Länk för SBK- infoblad inlagt på hemsidan.  
 

10. Bokning av stugan/MH-bana  
Bokningsdokument av stugans helger upprättas av Nina. Bokning görs via hemsidan / 

stugrutiner/ bokning/ där ett mejl skickas till klubbmejlen. Ansvarig för mejlen bokar stugan 

via Nina. 

Inte vardagskvällar endast helger. Prissättning 2012 blir såsom nuvarande prissättningen. 

Uppdatering av hyres sättningen görs 2013.  

   

11. Kalender 
Bitte fortsätter med arbetet kring kalender. 

     

12. Vision och målsättning 
Bordläggs. 

 

13. Årsplanering för styrelsen 
Bitte och Jenny gör ett utkast till årsplanering. 
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14. Nästa möte 
Styrelsemöte 26/3 19.00 och sektors träff 2/4 19.00. 

 

15.Övriga frågor 
Handla hos grossist. Ann-Lena tar fram underlag var det är billigt att handla. Elin kollar med 

Izzo om billigare inköp. Ulf pratar med Anna-Lena. 

Studiefrämjandet. Striktare regler för redovisning system. Kurs och träffar kan ej redovisas 

i efterhand.        
   

   

   
____________________________           ___________________________ 

 

                                Elisabet Nilsson,sekr. Justerare Elin Söderholm         

 

 

 

 

___________________________ 

Erika Carlsson 

Justerare 

 


