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Styrelsemöte
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Närvarande:

Meddelad frånvaro:

Jenny Lund
Erika Norberg
P-A Johansson
Elin Dalsfelt
Birgitta Johansson
Erika Karlsson
Ulf Nilsson
Linda Strandgren
Elisabet Nilsson

1. Mötets öppnande
Jenny hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Jenny Lund

3. Val av justerare
Till justerare valdes Linda Strandgren och Ulf Nilsson.

4. Protokollsuppföljning
Nätverksskrivare/kopiatorn
Nätverkskabel är inköpt och ska monteras under sommaren. Efter detta så kontaktas Dokumentbolaget
för att skrivaren/kopiatorn ska installeras på de aktuella datorerna.

T-shirt
T-shirt är beställda och ligger inne på kontoret. Erika N tar lådan till Christer.
Skylt
Den är monterad på väggen.
Ramar
Erika K köper in ramar till nästa möte.
Timer till utebelysning+elproblem
P-A har pratat med Izzo och han ska kolla upp detta med PG. Ett bättre armatur ska sättas upp
i köket och ett eluttag för frysen ska sättas under bänken.
Scalibor
Grattis information om fästingmedel och gratis anteckningsblock läggs på borden till
medlemmar.
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Vägen
P-A har varit i kontakt med Sune Höglander på kommunen. Kommunen äger vägen och
kommunen ska börja med att titta på vägen. Efter det så ska vi tillsammans komma fram till
hur vägen ska åtgärdas. Till septembermötet så har P-A kontaktat kommunen igen.
Valberedningen/Mentalsektorn
Elin har pratat med förslagen person men den tackar tyvärr nej. Erika K pratar med ett nytt
förslag och P-A pratar med ett annat förslag.
Nordmalingskannan(bordläggs till sept.)

5. Rapport sekreterare
Instruktören kollar medlemskap men Elisabet får gärna mejla ut till ansvarig instruktör om
någon inte har betalt sin medlemsavgift efter 2-4 kurstillfällen.

6. Rapport kassör
Månadsredovisning för april och maj.
Växelkassan kontrolleras vid varje styrelsemöte, växelkassan bör innehålla ca 1000 kr i olika
valörer. Hur ska vi hantera kontanterna? Detta funderar vi på till nästa möte.
Reseersättning beviljas till instruktör.

7. Rapport sektorer
Agility- Tävlingen den 6-7/6 var väldigt positiv.
RAS mental – Önskemål om MH samt M2 är mejlat till Linda O. Linda och Anette har bokat
in ett möte inför hösten.
RAS utställning – Veronica E har gått med i sektorn. Off. Utställning 14/9 allt är planerat. Ett
litet problem är att det är svårt att bli sponsrad med fodersäckar, vid problem så får sektor
köpa in fodret alt presentkort. Sektorn söker Off. Utställning för 2015. Sektor får köpa in 4
plastbackar.
Tävling – Lydnadstävling den 31/8 planerar sektorn för. Erika N pratar med Stina H om
planering inför träningshelgen i Bruks och Lydnad 10-11/8.
Tjänstehund – En klubbmedlem deltog i DM för tjänstehundar.
Hundägarutbildning- Föreläsning ”Rasspecialen” men Cilla Danielsson blir kostnaden 1200
kr för icke medlammar, 1000 kr för medlemmar och 500 kr för instruktörer som senast haft
kurs under 2011, 2012 eller 2013. Linda O ska hålla i en allmänlydnadsinstruktörsutbildning
för Vännäs BHK. NBHK för gärna delta med 4 deltagare. Erika N ber Nina lägga ut det på
hemsidan och på nästa möte tittar vi vilka som är intresserade. Det finns efterfrågan på
valpkurs, allmänlydnadskurs, allmänlydnads 2, rallylydnads 2 inför hösten, inga instruktörer
är bokade.
Rallylydnad- Tävlingar sökta för 2014 är 29-30/3 och 10-11/5.

8. Vision och målsättning
Dokumentet ligger på hemsidan och är skickat till sektorerna.
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9. Hemsidan, Nyheter, stugbokning, facebook
Sektorsansvariga måste mejla Nina så att aktuell information kommer högst upp på startsidan.
Jenny pratar med Nina om att utforma ett formulär för stugbokning.

10. Studiefrämjandet
P-A har inte hunnit pratat med Irene men gör det så fort som möjligt.
Kassören får information om vilka kvitton som kan kopieras och skickas till Studiefrämjandet
för utbetalning av studietimmar.

11. Annonsbladet
Förslag är lydnadstävlingen den 31/8, Marknaden, Medlemskväll den 27/8 och höstens kurser.

12. Marknaden
Behov av funktionärer är stort, marknadsgruppen kommer att ringa runt bland medlemmar.
Instruktörer måste informera på kurser. Städningen på lördag kommer att dra igång så fort
som möjligt i år. Reklamskylt för marknaden vid in- och utfart till Nordmaling kommer att
sättas upp.

13. Extra toa
Nordmalings kommun ska sälja ut toavagnen. Vid tävlingar och utställningar har vi behov av
flera toaletter. Förslagen är att lägga anbud på toavagnen eller att bygga ett utedass. I första
hand så lägger vi ett anbud på toavagnen. P-A tar ansvar för detta.

14. Köket
Det finns behov att kunna öppna fönstret i köket så gallret för fönstret måste flyttas till
insidan, Elin meddelar detta till stugansvariga.
Vid tävlingsdagar öppnas kylskåpet mycket och det finns behov av kyl till endast för dricka.
Ulf tittar om det går att flytta om kyl och frysar så det blir en bättre lösning. Ulf tittar även
över om det går att sätta hyllor vid bardisken. Erika K köper in 4 st tårtboxar.
Uppdaterade anslag om ”Rutin för köket” och ”Köket vid aktiviteter” sätts upp i köket.
Får köket gå minus och när ska klubben bjuda på fika? Denna fråga funderar styrelsen på till
nästa möte.

15. Nästa möte
14/8 kl 18.30
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16. Övriga frågor
Uthyrning av stugan + MH-banan.
Jenny börjar med att se över kontrakten till nästa möte.
Hålet
P-A fyller igen hålet på planen.
Flugfångare
Mycket flugor och myggor i stugan och på altanen. Erika N köper in flugfångare.
Vatten på plan
Det har kommit upp vatten på plan från marken, kan det vara en läcka på vattenledningen?
Erika N pratar med Christer F om hur vattenledningen går under gräsplanen.
Plantering av träd
För att skapa mer skugga över parkeringen så planterar Ulf två björkar mellan agilityplanen.
Lekhörna
Jenny skänker ett leksakskök till klubben och ordnar en lekhörna i klubbstugan.

Justerare
__________________________

___________________________

Linda Strandgren

Ulf Nilsson

_____________________________________
Jenny Lund sekr.

Nordmalings Brukshundsklubb
Box 8
914 21 Nordmaling
www.nordmalingsbrukshundklubb.se

