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1. Mötets öppnande
Jenny öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Val av justerare
Val av justerare blir P-A Johansson.

3. Godkänna dagordningen samt övriga frågor
Dagordningen godkändes.
4. Protokollsuppföljning
Nätverksskrivare/kopiatorn – Jenny träffar Dokumentbolaget ang. ett nytt erbjudande om avtal.
Elin ang. nätv.kabel – Bordlades Elin var inte med på mötet.

Timer till utebelysning+elproblem – P-A har pratat med Izzo om installation av
utebelysning på ffa.parkering och grusplan. Detta skulle göras innan mörkret blir för kompakt.
Valberedningen/Mentalsektorn – Styrelsen fundrar på tänkbara kandidater till
valberedningen.
Vatten på plan - Erika pratat med Christer om att kolla upp ev. läcka på gräsplan. Erika
frågar Christer om en en ritning över vars ledningar går.
Köket, extra kyl & hyllor – Styrelsen beslutar att köpa in ett litet kylskåp enbart för dricka
till stora tävlingar för att inte fresta /slita på stora kylskåpet. Ulf köper in hyllplan och tar in
prisuppgift på kylskåpet.
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Nordmalingskannan – Erika K ordnar ett poängsystem för utställning. Nordmalingskannan
behålls som ett individuellt pris samt att en inteckning sätts på en väggtavla. Styrelsen
(Jenny) skickar den nya informationen till sektorerna för översyn av texten som skall stå på
hemsidan om kannan.
Ramar till ”utmärkande hundar”– Ramar är inköpta till hyllan med foton . Linda S tar
ansvaret för att informationstexten sätts på plats samt står själv som kontakt för vidare info på
tavlan.
Ridhuset – Jenny fortsätter att förhandla med ridhus kontakterna för priser för hyra vintern 2014.

New Body-Jenny tar ansvar för New Body försäljningen. Start i höst.
Extra toa- P-A fortsätter med kontakterna med att orda med fler toalett möjligheter inomhus
på klubben.
Lekhörna – Jenny fortsätter med att fylla på lekhörnan.
Gräsplanen – P-A fortsätter kontakten med Sune på Kommunen om att få en karta över
gällande arrende.
Vägen – P-A kollar med Sune om att ta kostnader för förbättring av vägen. Den förbättring
som gjordes av kommunen blev inte helt lyckad.
Soptunnan – Ett förslag har kommit till styrelsen om att soptunnan kan stå vid vägen under
högsäsong. Styrelsens beslutar att prova att soptunnan ställs vid stora vägen under maj-aug.

5. Rapport sekreterare
Dessa inbjudningar och information har skickat vidare till berörda sektorer:
- Utbildning till ringsekreterare vid utställning.
- Ändringar i utställning verksamheten.
- Tävlingar och prov i lydnad sökta för 2014. NBHK tre lydnadtsävlingar 2014.
- Inbjudan till Specialkurs sök för instruktörer på Skellefteå BK den 21-22 september kl.
- En inbjudan till en utbildning från utskottet för avel och hälsa.

6. Rapport kassör
Kassören sjuk så frågan om Loomis tas upp på nästa möte.

7. Rapport sektorer
Agility – Inget att rapportera.
RAS mental – MH i höst? Linda jagar testledare. MH 1 startad och MH 2 under
hösten. Jenny kontaktar Linda.
RAS utställning – Off. Utställning 14/9, Två personer från klubben går på
domarmiddagen. Annas djur och Foder sponsrar foder som priser.
Tävling – Kurshelg 6-7/9, TÄS önskar vidareutbildning för tävlingsledare.
Erika tar kontakt med TÄS.
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Tjänstehund – Inget att rapportera.
Hundägarutbildning - Höstens kurser: pågående valpkurs, ytterligare en i höst?
Styrelsen beslutar att sänka avgiften för Rasspecialen till 500:-ordinarie
medlem. Annonserar detta på hemsidan. Jenny mejlar Nina att lägga ut
detta på hemsidan omgående. Kostnad för Instruktörsutbildningen i Vännäs ska
Linda återkomma med.
Rallylydnad- Träningstävling lördag 28 sept.

8. Vision och målsättning
Kallelse via hemsida och mejl till medlemskväll den 16/10 kl 19.00 och sektors representation
för att diskutera mål och vision. Jenny mejlar sektorsansvariga.

9. Hemsidan
Fortsatt uppdatering av hemsidan för de olika sektorerna och deras texter.
Alla kurser ska förankas i HUS som sedan annonseras på hemsidan. De ska var tillgängliga
för alla. Inbjudan till träningsgrupper ska vara tillgängliga för alla och annonseras på
hemsidan.
.

10. Studiefrämjandet
Ingen info denna gång.

11. Annonsbladet
Nästa annonsering Medlemskväll 18/10 kl 19.00 Vi bjuder på mat.
Rallytävling samt träningstävling.
Linda Strand gren tar över annons bladet och kontakten med STRIKE. Bitte hjälper till i
början.

12. Marknaden
Ersättningar till marknadsansvarige samt medhjälpare ska utgå. Summa eller procentsats ska
diskuteras på nästa möte när kassör lämnat den ekonomiska sammanställningen på
marknaden. Dataprogram behövs inte köpas in för tillfället.

13. Höstmässan
Studiefrämjandet är inte säker på om de ska närvara på höstmässan. Vi avvakta deras svar för
att avgöra om vi ska vara med. P-A ringer Strike för mer information: datum, anmälnings
datum, pris som vi kan ta ställning till.

14. Startpistol/startrevolver
Två nya pistoler har köpts in. De nya ska användas vid tävling och mentalbeskrivningar. De
två andra (gamla) ska användas till träning. Ingen pistol tillhör någon sektor. De som
använder pistolerna ansvarar för att rengöring sker. P-A köper in medel för rengöring.
Utlåningslista skriv och läggs tillsammans med pistolerna. Märkning av pistoler.

15. Nästa möte Ulf N kan inte udda veckor
Nästa möte 30/9 kl 18.30
16. Övriga frågor

Kassaskåp Kassaskåpet MÅSTE låsas. Det har vid flertalet tillfällen varit öppet. Detta får
inte ske.
Sponsorer Vi pratar med förtagare i närområdet som vill tänka sej sponsra klubben. Skyltar
kan sättas upp på klubben.
Pennor och anteckningsblock P-A lämnar pennor och block från Studiefrämjandet. P-A
kollar även stora witeboards blad och whiteboard pennor finns från sudiefrämjandet.

___________________________
Justerare Ulf Nilsson

___________________________
Justerare P-A Johansson

___________________________
Sekr. Elisabet Nilsson

