Nordmalings Brukshundklubb
Klubbstugan Olofsfors

2012- 09-05
Styrelsemöte

Organisationsnummer: 894003-7511

Närvarande:

Elisabet Nilsson
Jenny Lund
Erika Norberg
Elin Söderholm
Birgitta Johansson
P-A Johansson

Meddelad frånvaro:

Gunilla Eriksson
Ulf Nilsson
Erika Karlsson

1. Mötets öppnande
Jenny hälsar välkommen och öppnar mötet.

2. Val av justerare
Till justerare valdes Per-Arne Johansson och Erika Norberg.

3. Protokollsuppföljning
Pistol - P-A har varit kontakt med vapenhandlaren. Det behövs ett utdrag
från styrelseprotokoll att en pistol ska inköpas till klubben. Tillstånd för att ha
vapen har redan SBK klubbar. P-A fullföljer inköpet.
Medlemskväll - Annonseringen sköter P-A. Fikat köps på Näslunds för 30
personer av Elin.
Logga – Erika pratar med Christer om att han får ge ett skylt och banderoll
förslag och lämna till styrelse.
Klubbpärm –Klubbpärmarna är rensade och uppställda i kassa skåpet.
Newbody- Sektorerna kommer att få uppdrag att sälja 20 sept – 17 okt. Bitte
vidarebefordrar till Gunilla alla sektorsansvariga.
Klubbkläder – 25:-/ tryck. Tre storlekar trycks och Christer bestämmer vilket
av storleks trycket ska användas. Nedre delen på ryggen hamnar trycket.
På framsidan hamnar namnet på bröstet vänstersida lodrätt tryck och instruktör
trycket på högra armen.
Erika lämnar in kläderna för tryckning. Klubben står för tryck kostnaderna på
alla kläder även de som lämnar in för privat tryckning. Klubben trycker upp
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12 stycken T-shirts av varierade storlekar m, l , xl. Till att använda vid
marknader, representationer osv.
Funk./instruktörs lista – Uppgiften lämnas till HUS att ta reda på vilka som är
auktoriserade instruktörer, tävlingsledare, figuranter. HUS mejlar till sektorerna
för att koplettera uppgifter.
Uthyrning av stugan: 16-17 juni – Jenny
Skottningen – P-A fortsätter med avtal kring skottningen.
Städning runt stugan – Bitte tar ansvar för att städa och skotta igen hålet.

4. Rapport sekreterare
Bitte skickar mejl till SBK för att ta reda på vilka instruktörer och funktionärer som finns
registrerade hos dem.

5. Rapport kassör
Räkningar från Marknaden saknas ev. Bitte kontaktar Thomas för att höra om räkningar
släpar efter.
Birgitta vill lägga upp en ny kontoplan. Birgitta lägger över pengar på ett mera räntebärande
konto.
Ny faktura på tidtagnings anläggningen. Datum stämmer ej. Bitte ringer.

6. Rapport sektorer
Agility – Röjning av gräsytan bakom stugan. Bitte pratar med Gunilla om att ta
kontakt med TÄS.
RAS mental – MH i september 16/9 fullt i gruppen. Linda vill förbättra MH
banan. Ok från styrelsen.
RAS utställning – 95 anmälda, Styrelsen beviljar att klubben står för
en domarmiddag med sektorn max 300:-/person. En valfri kurs som
BIS-pris till valp, vuxen och veteran klassen. Inköp av en ny chipavläsare –
Linda RAS- Mental (Jenny mejlar Linda) som får i uppdrag att köpa in en för
klubben räkning så att den kan användas av alla sektorer.
OK att hyra ev toaletter. Mätstickor är inköpta.
Tävling – Inköp av material till Elit klassen. Gunilla får klartecken att köpa in
material som behövs. Inköp av plast backar till varje klass.
Tjänstehund – Sept. stugjouren 11/9 ta Elin tar stugjouren.
Hundägarutbildning – Valpkursen har många deltagare och Viktoria får hjälp
av oss i styrelsen vid träffarna. Bitte mejlar Viktoria om hjälpen. Beslut om
styrelsebesök på valpkurser och tjänstehundsbesök på allmänlydnad.
Rutiner vid kursstart och utskick har uppdateras av HUS.
Rallylydnad-.Sofia Morén kommer att gå Rallyinstruktörs utbildning,
Vintertävlingar på plantskolan i Gideå, 19-20 jan och 9-10 feb. De är sökta och
beviljade. En tränings tävling planeras 11 sept.
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7. Vision och målsättning med sektorena
Inbjudan mejlad till sektorsansvariga. 23/10 kl 18.0. 1/10, Bitte beställer catering.

8. Hemsidan
Resultat från tävlingar skall länkas till SBK. Melj till sektors ansvariga och instruktörer om att
skriva till Nina för att lägga in sina kurstillfällen och evenemang. Kalendern ska användas för
att visa på klubbens verksamheter.

9. Annonsbladet
Manusstopp11/9 Vi annonserar om Höstmarknaden, AG 3 tävlingen, och allmänlydnads
kursen i höst.

10. Studiefrämjandet
Per-Arne tar ansvar för att prata med Irén om evenemang kring annonsering.
Arrangemang som är färdiga under vår och sommaren ska in från sektorer och instruktörer till
Studiefrämjandet. Per-Arne kommer att ringa till berörda för att få listorna på dessa
evenemang.
Förläsningar som initieras av styrelsen eller sektorerna meddelas direkt till Iren av styrelsen (
P-A) eller sektorerna.

11. Marknaden
Tre områden i en marknads grupp. En som har kontakt med knallare. En som har hand om
funktionärer. En som har hand om kontakt med kommunen och är insatt i avtal.
Elin kan vara med och Bitte frågar om ytterligare en vill hjälpa till. Bitte tar kontakt med
Kommunen för att få tillstånd ett datum för träff.

12. Höstmarkanden 19-20-21/10
Två stånd: NBHK och Svenska Jägarförbundet och Studiefrämjandet skall dela på montrarna.
Bildspel på verksamheten. T-Shirt med klubbtryck på. Gissa hundkex i burk och vinsten blir
en kurs på klubben. Foldrar beställs från SBK. Godisskål.
Faktablad om klubben som kan delas ut till intresserade. Jenny och P-A ordnar.

13. SBK Utbildningskonferens 9-11 november
Styrelsen ser det som viktigt att NBHK åker påd enna konferans. Därför så får den som vill
anmäla sej som intresserad att åka. En Mycket intressant helg med många intressanta möten
och förläsningar. Anmäla dej till Bitte om intresset finns.
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14. Datorer
Inköp av ny dator till kassören.
Erika gör en inventering av NBHKs datorer.

15. KM
Km:et är planerat 13/10 en lördag.
Varje sektoransvara för att arrangera sin gren och domare. Bitte meljar info. till sektorerna
Sektorerna mejlar till Jenny om antal priser. Fika och hamburgare tas på nästa möte.

16. Nästa möte
3/10 kl.19.00
På nästa Möte:
Informations blad i kurspärmen om klubben.
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17. Övriga frågor
Priser på fikat: Det har kommit in frågor angående prissättningen på fikat. Priset för bruk
drickat skall vara 10 kr. Vår köksverksamhet i skall vara en medlems service. Styrelsen skall
stå för pris höjningar. Birgitta tar reda på om vi går back på burkpriset.
Sponsring: Isso informerar om en möjlighet från Konsum att sponsra klubben. Konsum
behöver hjälp med packning av varor 4 ggr /år samt 2013, lördagen efter nationaldagen firar
Konsum en jubileums dag. Där vill Isso att vi som förening visar sina verksamheter.
Sponsringsskylt som sitter på klubben med text : ” NBHK sammarbetar med Konsum Nord.”.
Klubben tjänar 10.000 – 15.000 för dessa uppdrag. Styrelsen tycker detta är en bra inkomst
för klubben. Sekreterare registrerar klubben på Konsum Nord. Presentation av detta på sektors
träffen i höst. Bitte anmäler NBHK som intresserad av detta.

18. Inköp av startpistol
Per.Arne har fått i uppdrag att köpa en startpistol av Vapen mekaniska i Lögdeå.

19. Försäljning av lotter
Vi kommer inte att sälja lotter från ”Sportlotteriet”.

____________________________

___________________________

Nordmalings Brukshundsklubb
Box 8
914 21 Nordmaling
www.nbhk.se

Elisabet Nilsson

Erika Norberg

Justerare
___________________________
Per-Arne Johansson
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