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Jenny Lund
Erika Norberg
P-A Johansson
Elin Dalsfelt
Birgitta Johansson
Erika Karlsson
Elisabet Nilsson
Gunilla Eriksson

1. Mötets öppnande
Jenny hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Erika Norberg.

3. Val av justerare
Till justerare valdes Erika Karlsson och Elin Söderholm.

4. Protokollsuppföljning
KM - Två alt tre sektorer kunde ej vara med så det föll på att för få
klubbmedlemmar kunde närvara. På sektorsträffen den 23/10 bestämmer vi
vilket datum till våren KM:et blir.
Stugrutin; skottning – Skottningen är upphandlat till 2015.
Logga, skylt + banderoll – Banderollen ligger inne på kontoret(jättefin)!!
Används till utåtriktade tillfällen då vi gör reklam för klubben.
Utbildningskonferens 10-11/11 -Jenny L, Elin D, Iren O, Bitte N, Anna-Lena H
åker och ev Viktoria H och Linda O, är fler intresserade så meddela Jenny innan
21/10.
Höstmässan- T-shirtar kommer att ligga på klubben som skall användas på
mässan. Mer bilder önskas för ett bildspel. Informationsmaterial har kommit
från kansliet som ska finnas i montern. Gissa lek med en kurs i första pris.
Funk./instruktörslista - HUS har sammanställt en lista över instruktörer och
funktionärer som skall lämnas till Nina för att läggas på hemsida.
Datorer - Två datorer 3 år gamla, Dessa används till tävlingarna
Två stycken ännu äldre datorer; sekreterardatorn och kassörens. Kassören har
införskaffat en ny (ht 2012).
Hålet på planen- nästa möte
Städning bakom stugan- nästa möte

5. Rapport sekreterare
Kommer under senare punkter i dagordningen. Anslag om föreläsning i Skellefteå den 10/11
sätts på anslagstavlan.

6. Rapport kassör

Ekonomisk rapport ok

7. Rapport sektorer
Agility- Tävlingarna har fungerat bra.
RAS mental – MH i september avklarat, sammanställning till styrelsen från
Linda. Testledare från Ö-vik, 8st hundar beskrivna och flera av klubbens
figuranter deltog.
RAS utställning – utställningen 97 st anmälda till tävlingen. En lyckad
utställning. Ansökt för utställning 2014.
Tävling – tävling 7/10, 22 anmälda. Umeå BHK skickar en fråga om
Bruksdomarutbildning. Tas upp vid verksamhetsträffen den 23/10. Ansökan om
tävlingar 2014 mejlas till Lillemor och Gunilla.
Tjänstehund – inget info.
Hundägarutbildning- Allmänlydnadskurs 6/11 -12 för Gunilla E.
Emma Bylund skall gå dubbelt för att bli instruktör för klubben.
Rallylydnad- Inget info.

7. Vision och målsättning
Verksamhetsträff 23/10, Elin fixar mat från Konsum. Förslag till innehåll för kvällen:
 KM
 Bruksdomare utb
 2013, framtiden för NBHK
 Klubbfest
 Marknaden
 Föreläsning
 Coop
 Ridhuset

8. Hemsidan, Nyheter, stugbokning, facebook
Bordläggs

9. Annonsbladet
Bordläggs

10. Studiefrämjandet
Alla instruktörer som har haft kurs skall lämna in kurslistorna så dom kan rapporteras.
Studiefrämjandet erbjuder en dvd föreläsning. Datum kommer senare.

11. Sommar marknaden
Vi har haft ett positivt möte med kommunen inför markanaden 2013

12. Coop sponsring
Tas upp vid verksamhetsträffen den 23/10.

13. Timer till utebelysning
Krister talar med Perssons el.

14. Ridhuset
Tas upp vid verksamhetsträffen den 23/10.
15. Nästa möte
7/11 kl 19.00

16. Övriga frågor
Kvittera ut nyckel – Enbart sektorns medlemmar eller instruktörer äga tillträde till nycklar
Vägen -Vem äger vägen? P-A talar m kommun.
Köket- Utbudet i köket ses över. Bitte talar med A-L
Suppleant plats-Ulf N har sagt upp alla uppdrag på NBHK.
Valberedningen -Bjuds in till nästa möte (Viktoria H), Jenny bjuder in.
Ny punkt i dagordningen-Som punkt 3 ska dagordningen läsas igenom samt övriga frågor tas upp.
Skrivare -Vi har fått ett erbjudande om en ny skrivare. Birgitta tittar vad avtal kostar nu också tittar vi
på erbjudandet vid nästa möte.

Justerare
__________________________
Elin Dalsfelt

___________________________
ErikaKarlsson

_____________________________________
Erika Norberg sekr

