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Nordmalings Brukshundklubb   2013-01-09 
Klubbstugan Olofsfors   Styrelsemöte 
Organisationsnummer: 894003-7511 
 
 
Närvarande: Elisabet Nilsson 
  Jenny Lund   
  Erika Norberg 
  Gunilla Eriksson 
  Erika Karlsson 
  Birgitta Johansson 
  Elin Söderholm 
  P-A Johansson 
 
1. Mötets öppnande 
Jenny hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
 
2. Val av justerare 
Till justerare valdes Gunilla Eriksson och Erika Norberg 
 
3. Godkänna dagordningen samt övriga frågor 
Vi flyttar punkt fyra till nr.14. 
 
4. Valberednigen 
 
5. Protokollsuppföljning  
 Julpysselkväll- Ingen Kom. Vi kanske inte ska konkurrera om pyssel till jul 
 utan arrangera med det vi kan.   
 Festkommitté & datum – 23/3 Kommité: Gunilla ordnar med mat. Elin och 
 Erika. 

 Timer till utebelysning+elproblem – Har varit i kontakt med Persons El. 
 Skylt –  Erika har pratat med Christer som skulle fixa upp sylten till veckan. 

 Vägen – Kommen har inte gett något svar än vem som äger vägen.
 Nordmalingskannan - Statuerna för Rallylydnad måste läggas till för 2013. 
 Omkring 7 stycken har hittills skickat in. 

 Ridhuset/inomhusträning - Skottning framför skjutdörren - Jenny ringer 
 ridhuset.  
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 Årsmötet -  Smörgåstårta för 30 st /personer. Present – Jenny, Kannan och 
 plaketter – Bitte, Bitte och Jenny träffas innan för att sammanställa  de dokument 
 som behövs innan mötet. 
 Kopiator/skrivare – Vi har kvar det gamla avtalet med Dokumentbolaget, det blir 
 billigast så. Jenny har kontakt och fortsätter med detta.  
     
6. Rapport sekreterare 
Vi tecknar ett nytt avtal med StrikeMedia om 1/8 del annons i annonsbladet, 500:-/år. 
SBK skall ha in sin årsstatistiken för 2012 innan 21/1. 
SBK förbereder elektronisk in rapportering av MH reslutat med start under 2013. 
Medlemsstatistik NBHK 130109 126 medlemmar. Sakta nedgång. 
 
7. Rapport kassör 
På varje styrelsemötena framöver kommer reseräkningarna att granskas av styrelsen  varje 
månad. Styrelsen kollar vilka riktlinjer som SBK har samt närliggande klubbar.  
Ekonomisk rapport för dec. månad. Riktlinjerna måste tittas över och kostnaderna måste 
sänkas.  Reseräkningar för 2012 kommer att redovisas på årsmötet. Alla styrelsemedlemmar 
ska ha tänkt över denna punkt innan nästa möte. 
 
8. Rapport sektorer  
 Agility - Verksamhetsberättelse 2012 & Budget 2013 är klar. 
 RAS mental – Antal MH 2013 blir ett Uppfödar MH samt ett ev klubb MH.  
 Verksamhetsberättelse klar . 

 RAS utställning – Erika har anmält sej till en kurs som utställnings ansvarig. 
 Inoff  25/5   

 Tävling –  Önskar hjälp med budget 2013- Gunilla ringer Lillemor. 
 Verksamhetsberättelse 2012 klar. 
 Tjänstehund – Inget att rapportera.  
 Hundägarutbildning - Verksamhetsberättelse och budget klar. Inbjudan har gått 
 ut till några instruktörer för pepping  kurser för våra instruktörer. Erika håller på 
 att planera för 2013 kurser. Erika kallar till instruktörsmöte under våren.  
 Rallylydnad - Budget 2013 klar och sektor bildas under 2013. Skrivar kurs  
 Elin Dahlsfelt och Fredrik Blom. 
 
9. Vision och målsättning     
Roffa Asplund är tillfrågad för att delta i vårat diskussion kring mål och visions arbete. 
      
  
10. Hemsidan       
Marknads info kommer in snart för knallare.  
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11. Annonsbladet 
3/2  Årsmötet        8 jan      
9-10 feb Rally i Gideå Växthus   12 feb 
      
  
12. Studiefrämjandet  
Till årsmötet skall Per-Arne kolla hur mycket pengar som finns på Studiefrämjandet att hämta 
för våra kvitton.  
HUS får en blankett för nya kurser som skall anmälas.   
     
13. Valbererdningen  
Styrelsen går in och söker folk till styrelse och revisorer. 
Till sektorerna söks det vidare men ytterligare folk kan komma in folk till sektorerna.  
Erika frågar Irén om rally sektorn. Stopp datum 13/1 söndag, sedan  20/1. Alla färdiga förslag 
mejlas direkt till Viktoria och sedan till Jenny. 
 
14. Marknaden 
Träff den 15/2 med Thomas eller Anki samt Bitte och Elin.  
   
15. Nästa möte    
Bestäms på årsmötet. 
 
16. Övriga frågor 
Batteriet till kameran finns inte. Inköp av ny – Gunilla köper. 
Gideoträningarna ansvarar Erika För. Hon lägger ut info på hemsidan. 
2/3 Årsmöte ÖND – intresserade anmäler sej till nordmbhk@live.se  
Höststädningen blev inte av i år. Bättre ordning till nästa år. 
Sektorsmöte – 26/2 Kallelse går ut på årsmötet. 
Inoff lydnad 24/2 Gunilla och Bitte ansvarar.  
 
 
 

___________________________           ___________________________ 
 

                                 Justerare                                     Justerare 
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