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Nordmalings Brukshundklubb   2013-05-06 
Klubbstugan Olofsfors   Styrelsemöte 
Organisationsnummer: 894003-7511 
  
 
Närvarande: Elisabet Nilsson 
  Jenny Lund   
  Ulf Nilsson  
  P-A Johansson 
  Elin Dalsfelt 
  Linda Strandgren 
Meddelad frånvaro: Erika Karlsson 
  Birgitta Johansson 
  Erika Norberg 

 
 

1. Mötets öppnande 
Jenny öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
2. Val av justerare 
Till justerare valdes P-A och Ulf. 
 
3. Godkänna dagordningen samt övriga frågor 
Dagordningen godkändes. 
 
4. Protokollsuppföljning  

 Nätverksskrivare/kopiatorn – Jenny/Linda Styrelsen godkänner nätverkskabel och 
 installation. Elin pratar med stugansvariga om att dra kabeln i stugan. Dokument 
 bolaget sköter  installeringen. 

 KM-Bitte  Bra uppslutning och fint väder. Kanske behöver vi två planer nästa 
 år då bruks ska vara med. Bra med KM på våren, en uppstart  för säsongen 
 som kommer tyckte många.    

 Skylt – Erika N Bordlades   
 Timer till utebelysning+elproblem –  P-A tar kontakt med Isso för att 
 komma överens om utebelysningen och de kommer med förslag till styrelsen 
 hur en installation kan se ut nästa  styrelsemöte. 
 Vägen-P-A Träff v. 20 träffar P-A kommunen om vägen. Vem rår om den – 
 underhåll?   
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 T-shirt-Elin  Bitte och Linda beställer funktions t-shirt från Engelsson och 
 beställer tryck från Christer.  
 Tak till värmepumpen-Elin Taket är inköpt. Ej monterat än. 
  
 Våryran-Bitte Läggs på hemsidan nästa år. Bra med folk och medlemmar från 
 klubben. Bra marknadsföring av klubben. 
 Klisterdekal-Elin Finns på klubben till försäljning, 10:-st. 
 Nordmalingskannan-Jenny o Bitte Bordläggs till september. 
 Medlemsavgiften-Bitte Vi höjer medlem/familj/klubb medlems avgiften med 
 10:- eftersom Sbk centralt höjt.  
 Valberedningen-Jenny Elin tar kontakt med tänkbar valberednings kandidat. 
 Mentalsektorn-Bitte Bitte har pratat med Anette som vill lära sej mer om 
 Mental arbetet i SBK. Jenny åter kopplar till Lind O ang Anette. 
 Service av gräsklippare – Isso har kontaktat Sandströms om service av 
 klippare och trimmer. Skulle görs närsnön försvann och innan gräskrattningen. 
 
5. Rapport sekreterare 
Jenny pratar med Lind O om att ev anordna en M 2 på klubben. TÄS har fått påminnelse från 
SBK om att återbetalning till tävlande måste ske på rätt sätt på SBK online.  
 
 
6. Rapport kassör 
Budget för sektorerna. Budget för funktionärs utbildningar ligger under respektive sektor. 
 
7. Rapport sektorer  
 Agility-.tävling 6-7 juni. Köket torsdag: Rally  fredag: Styrelsen  Ulf N del av 
 dag. 
 RAS mental – Styrelsen önskar att det budgeteras för ett MH till hösten 
 återkoppling till Linda av Jenny. 

 RAS utställning – In off. 9/5, 70 st anmälda ingen loppis för få anmälda. 
 Tävling – Lydnadstävling 18 maj.Jenny kollar med Gunilla och Stina ang. 

 tävlingen. Att allt är sin ordning. 
 Tjänstehund -  DM v.21  
 Hundägarutbildning – Elin har kompletterat upp texterna i kursmapparna. 
 Mappen skall innehålla allmän info om SBK och klubben .Varje
 kurs/instruktör lägger till information specifik för den kurs man skall hålla. Elin 
 ansvarar för att allmänlydnads passet och diplomet beställs från SBK. 
 Rallylydnad - Tävlingen 5 maj – Lyckad tävling med 80 starter.  
 
8. Vision och målsättning   
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Tidsplanering gjord och protokollet med Vision och målsättningsarbetet skickas till sektorerna. 
Dokumentet lägg även in på hemsidan under Klubbinfo/Mål och Vision.  
    
9. Hemsidan      
Tiderna på stugöppet ska ut på hemsidan/kalender. Ag träningstiden likaså. 
 
10. Studiefrämjandet  
P-A pratar med Iren ang Studiefrämjandet som skulle kunna skötas enbart av P-A – inget 
dubbel jobb samt avlasta Iren.  Bitte mejlar till sektorerna om att ta kontakt med P-A ang. 
prova på kvällarna. Vi får 250:- /gång. Utskick till sektorerna om vikten av att skicka in 
information till listorna för SF görs av Jenny. P-A kontaktar Birgitta ang. utbetalning från SF 
till NBHK.  
      
11. Annonsbladet 
AG tävlingarna 6-7/6 
Prova på kvällar/stugöppet 
Marknaden till knallare 
    
12. Marknaden 
Kontakt med Kommunen/STRIKE ang annonseringen. Listor sitter uppe i klubbstugan som 
man kan skriva upp sej som funktionär på. Träff med Tomas 15/5. 
      
13. Nästa möte  
12/6 kl 18.30 
 
14. Övriga frågor 
Ramar – 20 ramar köps in av P-A till utmärkelser;certifikat 
Scalibor – Jenny kontaktar Scalibor ang ett antecknings material som man kan få av dem 
gratis. 
 
 
 
 
 

___________________________           ___________________________ 
 

                  Justerare Ulf Nilsson                      Justerare  Erika Norberg 
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___________________________ 

 Sekr. Elisabet Nilsson 


