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Nordmalings Brukshundklubb   2012- 11-07 
Klubbstugan Olofsfors   Styrelsemöte 
Organisationsnummer: 894003-7511 
 
 
Närvarande: Elisabet Nilsson 
  Jenny Lund   
  Erika Norberg 
  Birgitta Johansson 
  Gunilla Eriksson 
  P-A Johansson 
 
Meddelad frånvaro: Elin Dalsfelt 
  Erika Karlsson 
Adjungerad: Viktoria Hedström Valberedningen 
 
1. Mötets öppnande 
Jenny hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
2. Val av justerare 
Till justerare valdes Birgitta och Per-Arne. 
 
3. Godkänna dagordningen samt övriga frågor 
Dagordningen godkändes. 
 
4. Valberednigen 
Viktoria informerades om valberedningens uppgift samt att hon fick en del tips på tänkbara 
personer till sektorer och styrelsefolk. Styrelsen bjuder in Viktoria till december mötet för att 
se hur arbetet fortskrider. 
 
5. Protokollsuppföljning  
 KM – söndag 28/4 genomförs KM efter önskemål av sektors träffen.
 Coop – Bitte har meddelat COOP att vi inte inleder en samarbete. 

 Timer till utebelysning+elproblem – P-A pratar med Christer om vilken firma  
 som skalll anlitas. 
  Skylt – Christer ansvarar för att den nya skylten kommer upp. 

 Utbildningskonferens - Jenny, Bitte och Elin har anmält intresse för att åka och 
 har anmälts.  
 Höstmässan – Styrelsen tackar för alla som kunde ställa upp och stå i montern. Positivt 
 att stå på marknaden. 
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 Ridhuset/inomhusträning – Jenny frågar Ridhus om att få hyra 6 ggr med start 
 januari.      

 Vägen - P-A fortsätter med frågan om vem som äger vägen. 
 Hålet på planen – Bitte tar ansvar att fylla hålet i planen 
 Kopiator/skrivare – Styrelsen ser över avtalet på kopiatorn. Bitte fel anmäler 
 kopiatorn. 
 Städning bakom stugan – Bitte har städat bakom stugan. Ansvarar för att 
 brädhögen också tas bort till våren.   
  
 Chipavläsare – Erika K var inte på mötet så frågan bordläggs till nästa mötet. 
 Skatteverket – Jenny har skickat i fastighetsdeklarationen.  
   
6. Rapport sekreterare 
Bitte redovisade post och mejl posten. 
 
7. Rapport kassör 
Månad redovisningen visar ca. 250.000:-. Birgitta tar fram vad klubben har för fasta kostnader 
på lokalen och drift/år.  
 
8. Rapport sektorer  
 Agility - Inget att rapportera. 
 RAS mental – Inget att rapportera.    

 RAS utställning – Inget att rapportera. 
 Tävling – Tävlingen den 7/10  gick bra. Många nöjda ekipage. Inköpt material 

 till de olika klasserna som läggs i backar.  
 Tjänstehund – Ett nytt ekipage i klubben Linda och Birk. Grattis!! 
  
 Hundägarutbildning - Kompetensutbildning för SBK-lärare – Linda har frågat 
 och ska åka på en kurs i mars. Pris på tävlingspsykologi blir 300kr. Kompetens 
 för klubben instruktörer planeras/önskas för 2013. Gunilla kollar olika förläsare 
 och intruktörer som kan bokas. 
 Rallylydnad – Inget att rapportera. 
 
9. Vision och målsättning    
Sammanställningen av verksamhetsträff  23/10. 
Allmänt om kvällen: Alla sektorer var representerade. Alla sektorer hade framförhållning och en 
vision för deras sektor och klubben som helhet. Mötet ville att det planeras för en fest på vårkanten. 
 
 
10. Hemsidan      
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Bitte och Jenny har träffat Nina för att förbättra hemsidan. Marknaden kommer att få en egen 
knapp i huvudet för att de skall hitta informationen direkt. Utställningen kommer att få en 
egen knapp. MH info kommer att ligga under klubb info. Vi kommer att länka uppdrags mejl 
adresser på hemsidan till privata mejl adresser för att underlätta vid byte av ansvarsposter. 
Ett förslag är att lägga upp klubben ekipage och deras resultat. Detta för att visa upp våra 
aktiva. Bitte lyfter frågan med Nina om att lägga upp en sida för detta. 
      
  
11. Annonsbladet 
Inget kommer att läggas ut till nästa utskick.   
        
12. Studiefrämjandet   
P-A vill att alla kurser redovisas för att vi ska få pengar för dessa. Kurser som avslutas under 
året måste redovisas under detta år. Annars får vi inga pengar för kursen. 
    
13. Marknaden 
Inget att rapportera nu. 
 
14. Årsmötet      
Datum bestämdes till söndagen den 3/2  kl13.00. Verksamhetsberättelser och budget skickas 
ut till sektorerna. 
     
15. Nästa möte 
5/12 Gunilla ordnar fika. 
 
16. Övriga frågor     
  
Larmet – Larmet har larmat ett antal nätter. Vi avvaktar till nästa möte och utvärderar gärder 
med lapp på dörren.  
Julpysselkväll – 12/12 19.00 Bitte ansvarar. 
 
   
                __________________________           ___________________________ 

 
                             Per-Arne Johansson      Birgitta Johansson     
 
 

___________________________ 
 

Elisabet Nilsson sekr. 


