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

1. Mötets öppnande
Jenny hälsar välkommen och öppnar mötet.

2. Val av justerare
Till justerare valdes Linda Strandgren och Erika Norberg.

3. Godkänna dagordningen samt övriga frågor
Dagordningen godkändes. Övriga skrevs in i dagordning.

4. Protokollsuppföljning
Nätverksskrivare/kopiatorn – Nätverkskabel är inte dragen än. Elin håller koll.

T-shirt- Klubb t-shirt ute till försäljning . Se hemsidan.
Timer till utebelysning+elproblem – P-A pratar med Izzo som har köpt in en timer. P-A
stöter på så att den monteras innan hösten och mörkret.
Ramar- Erika K har köpt in ramar till foto/resultat hyllan. Linda S skriver text till vem/vilka
som får sätta foto i ramarna. Texten mejlas till styrelsemedlemmar innan nästa möte för
påseende.
Valberedningen/Mentalsektorn- P-A och Erika K frågar personer de tänkt på. Övriga
styrelsemedlemmar tänker vidare på ytterligare valberednings medlem.
Extra toa – P-A kollar med en rörmokare ang om det går och vad det kostar att bygga en
toalett inomhus.
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Vatten på plan- Erika N kontaktar Christer för att kolla om det går någon ledning över
planen för att utesluta vattenläcka på planen.
Lekhörna- Ett litet lekkök finns på plats i stugan för de allra yngsta.
Träd- Plantering av träd vid bilparkering Ag plan till våren av Ulf.
Köket - Ulf tittar på sina uppgifter till nästa möte. Styrelsen beslutar att köket skall gå runt.
Fikat på träningskvällar och tävlingar får köpas till inköpspris. Om köket går med vinst är det
bra. Första kurstillfället bjuds deltagarna på fika.
Nordmalingskannan – Bitte och Jenny sätter ihop nya kriterier för NBHK kannan innan
nästa möte.
Vägen - (bordläggs till sept.)

5. Rapport sekreterare
Bitte berättar att det varit ”sommar tyst” från ÖND och SBK centralt.

6. Rapport kassör
Redovisning av klubbens ekonomi.
Reseräkning för instruktör inlämnad och godkänd.
Bankerna tar inte kontanter. Birgitta fyller i ansökan hos Loomis för kunna sätta in kontanter
från bla. handkassan och marknaden..

7. Rapport sektorer
Agility - I Iren och Anna-Lena vill gå peppkurs för AG instruktörer.
Styrelsen beviljar kostander för kurs, boende och resa betalt.
Linda S tar kontakt med Anna-Lena ang kostander. ca. 5000:- för båda två.
Bitte har en grundkurs 4 deltagare i höst.
RAS mental – M1 ochM2 under hösten. Linda planerar för två MH
kvällar i höst.
RAS utställning – Off. Utställning 14/9 Allt är i ordning för utställningen.
Tävling – Lydnadstävling den 31/8 samt kurshelger 3-4/8 IPO, 23-25/8 Bruks
& 6-7/9 lydnadshelg. Erika tar kontakt med Stina för att anmäla till
studiefrämjandet samt få ut dessa kurser på hemsidan snarast.
Tjänstehund – Inget att rapportera
Hundägarutbildning – Tävlingsinstruktörsutbildning i Ö-vik, 500kr/pers.
Styrelsen ger sitt godkännande att Jenny L och Linda får gå kursen och
beviljar kostnaden för kurs, resa och boende.
Allmänlydnadsinstruktörskurs med Linda Olofsson i samarbete med Vännäs.
Ida Gustavsson intresserad och styrelsen ger sitt godkännande till att Ida går
kursen. Erika kollar med Linda för kostnad av kursen. Styrelsen bestämmer att
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Allmänlydnadspasset; orginalkortret ska beställas från Sbk för att det ska se fint
ut.
Rallylydnad - Sökt tävlingar 12 & 13 okt. Prova på kväll 17 sept.

8. Vision och målsättning
Fortsatta medlemsmöten kommer att bokas där klubben diskuterar Vision och målsättnings
arbetet för att hålla det levande och aktuellt. Viktigt att ta detta på instruktörsträffen i vår.

9. Hemsidan
Bokning av stugan och MH-banan ordnas av Nina på hemsidan.
Jenny mejlar till sektorsansvarige att info på hemsidan för respektive sektor ska uppdateras.
.

10. Studiefrämjandet
Vi har fått ca. 37.000 från Studiefrämjandet vilket visar på vikten av att vi rapporterar
träningsgrupper och kurser. Alla kurser som drivs på klubben ska rapporteras till
Studiefrämjandet av denna ekonomiska anledning.
Kvitton lämnats till kassören för räkningar till Studiefrämjandet.

11. Annonsbladet
Valp-, Allmänlydnad-, och Cilla kurs.

12. Marknaden
Beslut tas på nästa möte huruvida markandsansvariga skall ha ersättning för arbetet. Ett
dataprogram för hantering av knallare och administration kollas av Bitte

13. Gräsplanen
Kommunen kontaktade klubben i somras och meddelade att den nya arrendatorn vill bruka
marken omgående. Det ordnades en träff med Kommunen och arrendatorn där det beslutades
att arrendet inte gäller våra gräsplaner. Nya kartor har ritats av Kommunen som exkluderar
våra gräsplaner från arrendet. P-A frågar Kommunen om nya kartorna med de nya gränserna.

14. Vattenfall
Nytt avtal: Fast pris i tre år från och med 13.09.01.

15. Nästa möte
Onsdag 4/9 kl 18.30 Ulf N kan inte udda veckor
16. Övriga frågor
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Kurskostander: Styrelsen beslutar att klubben betalar resor, kursavgift, logi vid kurser. Mat
betalar kursdeltagaren själv.
Ridhuset: Brev från ridhuset med info om att vi kan lösa ridhuskort denna säsong. Jenny
frågar efter mera information, priser med mera. Återkommer nästa möte.
Sophantering: Sophämtning jämna veckor tisdagar. Varje sektor ansvarar för att soptunnan
töms efter ett stort arrangemang. TÄS, UTST, Rally tömmer efter sina arrangemang i höst .
Tömningsdatum under hösten 20/8, 3/9, 17/9, 1/10.
Dikerna runt appelplanen: Rally och HUS ansvar enligt ansvarsområdena 2013.
ÖDN konf.: Ligger på samma helg som en inom hus ag tävling.
Cilla föreläsningen: Anmälan till Iren. Få klubb instruktörer anmälda.
New Body: Försäljning under hösten. Finns det någon som vill arrangera detta? Nästa träff.
Höstmässan: Diskuteras på nästa träff.

___________________________
Justerare Linda Strandgren

___________________________
Justerare Erika Norberg

___________________________
Sekr. Elisabet Nilsson
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