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Nordmalings Brukshundklubb   2013-02-20 
Klubbstugan Olofsfors   Styrelsemöte 
Organisationsnummer: 894003-7511 
 
Närvarande: Elisabet Nilsson 
  Jenny Lund   
  Erika Norberg 
  Erika Karlsson 
  Birgitta Johansson 
  Elin Söderholm 
  P-A Johansson 
  Linda Strandgren 
Meddelad frånvaro: Ulf Nilsson 
  
1. Mötets öppnande 
Jenny hälsar oss välkomna och öppnar mötet. Vi hälsar nya styrelseledamöter välkomna 
Linda Strandgren. Ulf Nilsson ej närvarande: 
 
2. Val av justerare 
Till justerare valdes Per-Arne Johansson och Erika Karlsson. 
 
3. Godkänna dagordningen samt övriga frågor 
Dagordningen godkändes och övriga frågor lades till dagordningen. 
 
4. Protokollsuppföljning  
 Festkommitté  - maten får kosta 150:-/kuvärt,  i klubbstugan 23/3 
 Kopiator/skrivare – Jenny & P-A Dokumentbolaget skall skicka en toner till kopatorn 
 som vi får prova.  

 Timer till utebelysning +elproblem – P-A fortsätter med att se till att timer 
 installeras till våren. Kontakt med  Person elektriker. När vattenkokaren och 
 köks elarmatur används så stängs värme pumpen av. 

 Skylt – Erika N Kontakt med Christer om att skylten sätts upp till våren.  
 Vägen - P-A fortsätter arbetet med vem som äger vägen. 

      
  
 
6. Rapport sekreterare 
ÖND:s årsmöte den 2-3/3. Ingen från styrelsen kan åka 
Medlems nedgång- vi har minskat med 13 medlemmar under 2012. 
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7. Rapport kassör 
Reseersättningar till klubbmedlemmar 
Dokument kring regler och rutiner kring uttagande av reseräkning måste ses över.  Nya 
verifikationsdokument/körjounal måste utarbetas. Alla reseräkningar ska vara underskrivna 
och beredas i styrelsen. Alla i styrelsen funderar över ett regelverk till nästa möte. 
Sektorernas budgetar 
Tre sektorers  (Täs, RAS- mental,TJH) budgetar saknas. Jenny mejlar för att få in dessa till 
nästa möte. Jenny mejlar ut till styrelsens medlemmar på på seende till nästa möte. 
Klubbens nuvarande ekomin presenterades – i gott skick. 
 
8. Rapport sektorer  
 Agility – Info om centrala diskussioner om AG organisering centralt.  
 RAS mental – MI utbildning ligger på hemsidan. Icke medlemmar 200:- 

 RAS utställning –   Ev. loppis i samband med utställningen  9/5. 
 Tävling –  TÄS kallar till möte för tävlingsledare och sekreterare på lör. 22/2 

 Tjänstehund – Inget att rapportera.  
 Hundägarutbildning – T-Shirt till Instruktörer. Prov på T-shirt tas med på 
 instruktörsmötet 28/2 kl 19.00. Presentation av pepkurs för instruktörer med 
 kostnads förslag 28/2.  
 Rallylydnad – Rallylydnadsutbildning för distriktet kommer att arrangeras av 
 Irén och hållas på klubben. Styrelsen ser positivt på detta. Sektorn köper 
 skylthållare av Iren för 2000:- vilket är billigare än att köpa nya. 
 Två trevliga tävlingar genomförda i Gideo växthus. 
 
9. Vision och målsättning    
9/3 kl 9-15 med Roffa Asplund. Alla medlemmar är välkommen att delta. Bitte ordnar med 
mat och fika.   
 
10. Hemsidan    
Bitte tar kontakt med Nina för att få den uppdaterad.  Klubben kommer i framtiden att föra ut 
information på hemsidan i första hand, som tidigare beslutats. Utställningen måste ut på 
hemsidan annars avstyrs den. 
      
  
11. Annonsbladet      
Anmälan Inoff. Utställningen 9/5. 
Vårens kurser ” anmäl på hemsidan” 
  
12. Studiefrämjandet     
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P-A ordnar en pärm där listor från kurser sätts in. Presenteras på sektorsträffen. 
       
13. Marknaden      
Två personer á 6 timmar eldragning före och efter marknaden. Bitte skickar ”offert” till Izzo 
ordf i Silvervings.  
 
14. Inomhushall 
Frågar på sektors träffen om intresserade att arbeta med frågan om inomhushall i Olofsfors. 
       
15. Sektorsträff 26/2 kl 18.30  
Elin beställer mat från Konsum.   
Ansvarsområden fördelas på sektorerna.  
Stugjour 1 ggr /månad under sommaren. 
Uppdatering av poängsystemet Nordmalingskannan för olika grenar läggs på sektorerna att 
förarbeta.  
Vandrings pokaler eller ej? Jakt och viltspårsprov -kanna eller vandrings pris. 
Pepkurs och T-Shirt 
 
16. Nordmalingskannan   
Uppdatering av poängsystemet till Nordmalingskannan läggs på sektorerna att förarbeta till 
styrelsen.    
 
17. Distriktets årsmöte 
2-3/3 i Storforsen, Bredsel 
Ingen av styrelsens medlemmar kan åka på Årsmötet. 
 
18.Valberedningen/Mentalsektorn 
Linda fortsätter i Mental men inte i valberedningen. Anette Arenborn kommer att hjälpa till 
och vara sammankallande tills ektorn. Kontakt tas med Gunilla om Valberedningen 2014 så 
att hon vet om frändringen. 
19. Nästa möte 
18/3 kl 18.30 
 
20. Övriga frågor 
Helgens In off. Tävling – 3 anmälda idag.  
En fråga om en tränings kväll efter ridhusträningen. Kom inte fram till något beslut. 
Föreningsbidraget skall sökas innan 1/3 av Bitte. 
Medlems statestiken skickad in av Bitte  
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___________________________           ___________________________ 

 
                                  
    Per-Arne Johansson  Justerare Erika Karlsson  Justerare 
 
 

 
 

___________________________ 
 

Elisabet Nilsson sekr.
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