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Nordmalings Brukshundklubb   2013-03-18 
Klubbstugan Olofsfors   Styrelsemöte 
Organisationsnummer: 894003-7511 
 
 
Närvarande: Elisabet Nilsson 
  Jenny Lund   
  Erika Norberg 
  Ulf Nilsson  
  Erika Karlsson 
  Birgitta Johansson 
  Elin Dalsfelt 
  Linda Strandgren 
Meddelad frånvaro: P-A Johansson 
 
1. Mötets öppnande 
Jenny hälsar välkommen och öppnar mötet. 
 
2. Val av justerare 
Elin Dalsfelt och Birgitta Johansson valdes till justerare. 
 
3. Godkänna dagordningen samt övriga frågor 
Godkänner dagordningen. I bordlägger punkt 9 till nästa möte samt P-A:s punkter 
 
4. Protokollsuppföljning  
 Festkommitté- få anmälda, 13 st  Styrelsen vill att festen sak bli av trots att det 
 är lite folk anmälda. 
 Nätverksskrivare – Jenny, Bitte kollar med Iren om behovet finns. 

 Skylt – Erika N påminner om att skylten behöver monteras upp. 
 Timer till utebelysning+elproblem – P-A ( Bordläggs till nästa möte.)  

 Vägen-P-A (borsläggs till majmötet)  
 Föreningsbidrag - Bitte har sökt föreingsbidrag.  
 Koordinater -Jenny har lagt upp koordinaterna på SBK sidan. Nu kan dessa 
 hämtas för att skriva in på PM för tävlingar. Nina lägger på dem på hemsidan. 
 
5. Rapport sekreterare 
Bitte visar nästa annons i Annonsbladet då det innehöll mycket info. 
4/5 Utbildning på klubben för Dist . Rallytävlingssekreterare 
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6. Rapport kassör 
Redovisning av klubben ekonomi.  
 
Reseersättningar till klubbmedlemmar. 
Ny blankett har skrivits. Synpunkter på denna gavs och justeringar görs av Jenny. 
Styrelsen bestämmer att nuvarande regler för uttag av reseräkning gäller. Instruktörer, 
styrelsen och sektorsmedlemmar har rätt till uttag av reseersättningar.  
 
Sektorernas budgetar: 
Genomgång av sektorernas budget. Justeringar poster och inkomster och utgifter. 
1000:- /sektor för uppmuntran till sektors medlemmar; köp av böcker, samkväm m.m. 
Alla kurs intänkter budgeteras endast på hus. 
Fika/mat behövs ej budgeteras för.   
 
7. Rapport sektorer  
 Agility –Protokoll från AG sektorsmöte redovisades. Beskrivning av den 
 centrala AG utredningen. Läs på SBK hemsida för information. 
 RAS mental – Styrelsen godkänner inköp för MI utbildningen – studiematerial. 

 RAS utställning – Sektron har svarat på frågor från sektorsmötet.  
 Uppmuntran: Klubbkläder, gå kurs när kurs ej är full.   
 In.off. 9/5, loppis arrangeras vid sidan om.  
 Off.uts. i sept. -  Jenny tar kontakt med Roffa Ordf. i Umeå för att klargöra 

 ansvarsbiten 
 TÄS– Inget att rapportera. 

 Tjänstehund – Inget att rapportera  
 Hundägarutbildning- Instruktörsmöte28/3: Bra uppslutning. Protokoll utskickat 
 till instruktörer som deltog. Budget för instruktörs peppkurs för inskickad av 
 Iren. Budgeten godtogs. Bokning av Cilla görs av HUS. Kurspresentation av 
 Brukskurs och Aktiveringskurs saknas på hemsidan. Jenny mejlar Linda. 
 Rallylydnad – 9/4 info kväll. Annonsering görs av Rallysektorn. Träningskvällar 
 start i april. Tre träningstävlingar under sommaren. Material köps in.  
 
8. Sektorsträff 
Uppföljning:       
Kalender: 
Vårstädning av stugan 22/4 varma mackor 
Krattning av gräs 21/5 18.00 Bitte  frågar om Gunilla vill hjälpa till krattningen. 
Prova på kväll AG i juni   Linda pratar med sektorn. 
Prova på kväll i TÄS   Bitte pratar med sektorn. 
Prova på kväll TJH Bitte kollar med Vickan. 
Medlemskväll 28/8: Föreläsning ” Mindfullness och hund”  
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Inomhushall:  
Inomhushall: frågan om att bygga en inomhushall bordläggs tills det upprättas en arbetsgrupp.  
Styrelsen driver inte frågan vidare. 
 
Gräsklippning: 
Information ut till sektorerna om en grupp behöver bildas som tar ansvar för gräsklippningen.  
Medlems utskick om frågan om att klippa gräset i sommar. Intresse skickas till ordf. mejl adress. 
 
Nordmalingskannan:  
Bitte och Jenny arbetar igenom presentationen av Kannan och de olika grenarna. 
 
Träningskväll innan stugöppet: 
Ingen officiell träningskväll arrangeras av klubben innan stugöppet i maj.  
  
9. Vision och målsättning 
Uppföljning, hur går vi vidare? 
Bordläggs till nästa möte. 
 
10. Hemsidan 
Uppdaterad Loggans färg; svart text och rödbrun färg är original framtaget av STRIKE. 
HUS bokar tid med Nina för att få den info. som behövs. 
Lite väl mycket skrollande.  
 
11. Studiefrämjandet  
Bordläggs till nästa möte. 
 
12. Marknaden  
Bordläggs till nästa möte. 
    
13.Valberedningen/Mentalsektorn 
Bordläggs till nästa möte. 
   
14. KM 28/4 
Bitte: Kollar med Anna-Lena om AG och Gunilla om lydnad. Gren för gren. 
Samlar in info vad sektorerna vill ha med på hemsidan.  Grill. 
Bruksgrenen inte med i år. Sammanställer info till nästa möte. 
     
15. Nästa möte 
8/4 kl 18.30 
 
16. Övriga frågor   
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Tak över värmepumpen : inköp av tak för värmepumpen 850:- 
Avloppet har troligtvis frusit. Lapp på talettdörren om att inte använda avloppet.  
Bitte åker på Mindfullnes föreläsning till Piteå.  
 
 
 
 
    Elin Dalsfelt     Birgitta Johansson 
 

___________________________           ___________________________ 
 

                                 Justerare                                     Justerare 
 
 

 
 

___________________________ 
 

Elisabet Nilsson sekr.
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