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Viktoria Hedström Valberedningen

1. Mötets öppnande
Jenny hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Val av justerare
Till justerare valdes Gunilla och Elin.

3. Godkänna dagordningen samt övriga frågor
Dagordningen godkändes.

4. Valberedningen
Viktoria kom för att berätta om valberedningsarbetet. Styrelsen skriver en tydlig lista på 2013
års val av styrelse med info. såsom mandat perioder och kvarstår, avgår eller sår till
förfogande.

5. Protokollsuppföljning
Julpysselkväll - Bestämd och lagt på hemsidan 12/12. Bitte ansvarar.
Chipavläsare – Inköpt! Läggs in i kassaskåpet.
Timer till utebelysning+elproblem – P-A fortsätter att arbeta på frågan.
Skylt – Erika N - Bordläggs till nästa möte.
Larmet- Åtgärdat. Lappen vid dörren är ändrad efter nya förhållanden.
Vägen – Vem rår om vägen? P-A har ställt frågan till kommunen men har
hittills inte fått svar.
Ridhuset/inomhusträning- Jenny 6 tillfällen. Avtal skrivs under. Info kommer
på hemsidan.
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Kopiator/skrivare – Avtalet skrevs om 2010 vilket gör att avtalet sträcker sej till 2014
april. Detta försvårar möjligheten att skriva nytt avtal. Jenny tar kontakt för att reda ut
detta med Dokumentbolaget.

Årsmötet – Jenny har mejlat ut att styrelsen vill ha budget och verksamhets
berättelse för 2012. Datum 3/2 kl. 13.00 Annonserar i Nordmalingsbladet (Bitte)
Hemsidan (Jenny) VK (Gunilla).

6. Rapport sekreterare
Information om Rallydnadsskrivar kurs som skall arrangeras samt utbildning till
instruktör/ledare. SM bestämmelser för Rally.

7. Rapport kassör
Birgitta redovisar klubbens fasta kostnader för ett år. Gunilla J skickar en lista till Gunilla E
på vilka som skall betala in New Body kläderna samt klubbkläder.

8. Rapport sektorer
Agility – 13 st på festen 1/12
RAS mental – Inget att säga om.
RAS utställning – Inget att säga om.
Tävling – Inget behov av tävlingssekreterare.
Tjänstehund – 2013 blir det en helt ny utbildningsstruktur.
Hundägarutbildning - Rekommendation för Linda är skriven hon är anmäld
och klar för kompetensutveckling för lärare. Kompetensutbildning för
instruktörer planeras HT 2013.
Rallylydnad – Skrivarutbildning på Weben, fyra intresserade. 800:-/person.
Styrelsen godkänner att dessa går kursen. 19-20 jan tävling i Gideåväxthus.

9. Vision och målsättning
Styrelsen planerar en helgdag under sen vintern med material från utbildningskonferansen för
att diskutera och visionera kring klubbens målsättning. Bitte ringer Roffa och bjuder in
honom.

10. Hemsidan, nyheter, stugbokning, facebook
Kommer en hel del uppdateringar av hemsidan inom kort.

11. Annonsbladet
Bitte sätter in annons om årsmötet och ridhusträning.
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12. Studiefrämjandet
Kom i håg att rapportera alla träningsgrupper.

13. Marknaden
Bitte sammankallar till träff. Vecka 3 förslags vis.

14. Nordmalingskannan
Reslutat skickas in som vanligt innan årsmötet. Sista dag att skicka in är 6/1 för att vi ska
hinna beställa gravyr på pokaler. Skickas till nordmbhk@live.se

15. Nästa möte
9/1 kl 19.00

16. Utbildningskonferensen
Mycket trevlig och lärorik helg. Önskar att fler vill åka nästa år.

17. Festkommitté
Planeras till 16/2 kl.18.00 Fest kommitté ordnas på nästa möte.

18. Övriga frågor
Vatten - värmekablen på vattenledningen hade stängts av i somras. Nu är kabeln i gång och
vattnet rinner.
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