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Nordmalings brukshundklubb   2012-06-06 

     Klubbstugan Olofsfors                  Styrelsemöte 
        Organisationsnummer: 894003-7511 

 

Närvaro: 

Elisabet Nilsson 

Elin Söderholm 

Jenny Lund 

Per-Arne Johansson 

Birgitta Johansson 

Erika Norberg 

 

 

 

1. Mötets öppnande 
     Jenny hälsar välkommen och öppnar mötet. 

 

2. Val av justerare 
    Birgitta Johansson och Per-Arne väljs till justerare. 

 

3. Protokollsuppföljning  

 Pistol- Jenny & P-A: Inköp av nya pistoler till MH och tävling. De gamla används till 

    träning och skottträning. P-A tar reda på om det behövs licens.    

 Stugrutin – P-A: Snöskottningen till vintern inte klart än. Avtalet gått ut. P-A skriver 

    nytt avtal med  snöskottningsmannen. 

 Klubbpärm – Jenny: Jenny tar den med sej och sorterar under sommaren.  

 Klubbkläder – Elin: Klädbeställningen har inte gått i väg pga. Strul med order. 

    Erika fortsätter med denna beställning. Datum för provning läggs ut på hemsidan. 

 Medicinskåp – Jenny/Bitte/Erika C: Medicin skåpet i klubbstugan är på fyllt av nya 

 artiklar. OBS!!Nya råd vid ormbett 2012: Sök veterinär omgående. Lapp sätts vid 

 med skåpet. Jenny gör lappen.    

 Städkväll - Styrelsen : Gick enligt planerna. 

 Krattkväll – Gunilla: Krattningen gick bra – många som hjälptes åt och hela 

    gräsmattan blev krattad. Gunilla sammankallar till gödning av gräsmattan. Kolla med 

    Kommunen nästa år att hyra uppsamlare ev annat  också. 

 Nationaldagen – Bitte: Gick bra! Kan försöka få tillstånd att göra en presentation av 

    klubben från scenen nästa år. Ett informations tält med broschyrer och kursutbud . 

 Logga – Elin:  Loggan som styrelsen har bestämt som ny klubblogga bifogas 

    protokollet. Elin går vidare med beställningen. 

 Uthyrning – Jenny: 16/17 juni uthyrd till Kennel Nord Lake. Rutiner och 

 anmälningsförfarande ang stugan uppdateras av Bitte och Jenny och Nina. 
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4. Rapport sekreterare 

  

5. Rapport kassör 
 Rese ersättningar från förgående år kommer hädan efter inte betalas ut.Utskick om 

 detta kommer via melj till sektorerna senare. Gunilla Johansson tittar efter hur våra 

 energiräkningarna har utvecklats. Har vi sparat på våra investeringar? Gunilla kollar 

 med sparkontot hon ”hittat”om det är fördelaktigt att ha kvar. 

. 

6. Rapport sektorer  
 Agility- tävlingen under kontroll. Har haft en kurs med instruktör under våren. Dessa 

 kurser bör gå genom Hus hädan efter. Instruktörs medverkan i kursen ska hädan efter 

 subventioneras. 

 RAS mental : Linda har gett förslag på hur hon lättare kan nås av intresserade för MH. 

 RAS utställning: Uppfödarutbildning är en stort arrangemang. Elin pratar med  

     Ann-Charlotte om det diskussionen vi haft med kunnig person om detta. 

 Uppfödarutbildning sker bara i kennelklubbens regi. 

 Tävling: Pärm för rutiner för tävling är visad för Gunilla Eriksson kp för TÄS i 

    styrelsen. Gunilla visar denna för TÄS. TÄS tar också kontakt med Gunilla för att få 

 denna info.   

 Tjänstehund – DM: Tre ekipage till DM har anmälts. Vidare måste undersökas vem 

 som får hålla tävlingsledar utbildning. Jenny meljar Karin Sejnell SBK.   

 Hundägarutbildning-   Hus har tagit kontakt med en instruktör som kan tänkas 

 komma för helg kurs i tävlingslydnad. HUS får ansvar att ta beslut om kostnad i 

 samråd med styrelsen. Denna helg ska arrangeras till självkostnads pris. Klubben 

 subventionerar instruktörers anmälan till tävlingslydnad kursen enligt tidigare 

 bestämmelser. 

 HUS tar reda på vem som får hålla i Apell kurs. Behövs utbildning?  

 Klubben behöver fler SBK instruktörer. 

 Rallylydnad- Tävlingen gick fint! Irén Olofsson och Monica blom och Linda Landby 

 klara som skrivare. Irén klar som tävlingssekreterare. Monica Blom utbildar sej till  

 domare. Monica och Irén klar som instruktörer. 

 

7. Vision och målsättning 
    Styrelsen och sektorer samlas för att prata kring vision och målsättning i början på 

 nov. Planering av detta sker på augusti mötet. Hur kan vi bli bättre på att använda oss 

 av våra egna instruktörer och deras specialkunskap.? 

 

8. Hemsidan 
 Bitte och Jenny bokar tid med Nina för att uppdatera hemsidan med bland annat om 

 hur stugbokningen ska gå till.  

 Synpunkter har kommit in att vi borde ha en flik ”styrelsen informerar”. Där kan kort 

 fakta av vad som är på gång skrivas in.  

 Facebook – läggs in på hemsidan att vi har en facebook grupp i klubben.  
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9. Annonsbladet 
     Erika HUS kollar om det kommer i gång några kurser som ska annonseras om. Bitte 

 ska ha denna info senast 22 juni. 

 

10 . Studiefrämjandet 
    Annonseringen i skyltfönstret ska tas bort 15/6. Anmäl alltid arrangemang innan till  

 P-A för att klubben ska få pengar.  

   

11. Marknaden 
    Stopp datum för att anmäla vilka som ska stå i biljett försäljningen bestäms när Bitte 

 pratat med Isso och Silvervings. Avtals skrivningen kring elen och elskåpen har 

 påbörjats. Vi köper in ”namnskyltar” att bära på marknaden med texten ”Jag jobbar för 

 NBHK”. Bitte kollar namnskyltar på Swanström. 

    Gunilla Johansson meddelar Thomas vilka som anmält och betalat sin avgift 

 allteftersom. 

 

12. Medlemskväll 
    Elin kollar vidare kring att söka efter föreläsare för en medlemskväll i sept.  

 

13. Utskick 
 Medlemmar och styrelserepresentanter hänvisas att titta på protokollet via hemsidan. 

 Utskick om fester, händelser, arbetskvällar görs utskick via SBK online.  

 

14. Nästa möte 
 8/8 kl 19.00  

 

15. Övriga frågor 
    Vattnet lagas innan helgen. 

 Ersättning vid anmälning till DM:  
 Frågan om ersättning för anmälning avgift till DM generellt diskuterades och avslogs. 

 Slamtömning: Ska göras ett gång per år. P-A kollar. 

 Ansökan om MedMera kort: Elin pratar med Isso om medlemskort som ligger i 

 kassan på Konsum. Konsum har längre öppet tider som kan vara till fördel vid 

 situationer när ICA stängt. 

 Domar priser: Ska endast ges till domare - inte tävlingsledare eller skrivare. Elin 

 meddelar sektorerna detta. Sektorn får avgöra vilka andra som skall ges andra 

 presenter. 

 Höstmarknaden 19-20-21 okt.: Studiefrämjandet har två montrar bokade. Elin, Jenny 

 och P-A +Anki studiefrämjandet arbetar med detta.  

 Skylt och banderoll: Ny skylt på väggen samt en banderoll att ha med vid ex. 

 marknader. Erika pratar med Christer om ny skylt på väggen med nya loggan.   
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Justerare 

 

 

____________________________           ___________________________ 

 

                                Elisabet Nilsson sekr.          

 

 

 

 

___________________________ 

 

 


