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Nordmalings Brukshundklubb   2013-11-11 

Klubbstugan Olofsfors   Styrelsemöte 
Organisationsnummer: 894003-7511 

  

 

Närvarande: Elisabet Nilsson 

  Ulf Nilsson    

  Birgitta Johansson 

              P-A Johansson 

  Erika Norberg 

  Linda Strandgren 

  Erika Karlsson 

  Elin Dalsfelt 

Meddelad frånvaro: Jenny Lund  

 

1. Mötets öppnande  
Vice ordförande Per-Arne hälsar välkommen och öppnar  mötet.  

 

2. Val av justerare 
Ulf Nilsson och Erika Karlsson valdes till justerare. 

 

3. Godkänna dagordningen samt övriga frågor 
Dagordningen godkändes och  punkter under övriga frågor togs upp. 

 

4. Byggnad av toalett och städförråd 
Snickaren har färdigställt byggnationen av en städskrubb inifrån samt två toaletter som man 

kommer till utifrån. Toaletten skall vara klar innan tävlingar i maj börjar.  

a)  Bitte kontrollerar med Isso om hans kontakter med elföretag. 

b)  Måla väggar i toalett, städskrubb och lektionsrummet.   

c)  Avlopp: Toalett och handfat    

d)  Inredning av lektionsrummet. 

Erika K och Bitte sammanställer ett förslag på hur vi går vidare med lektionsrummet och 

planeringen av målning m.m. 

 

5. Valberedningen 
Denna punkt skjuts upp till nästa styrelsemöte 25/11. Gunilla Eriksson och Christer Forsell 

kallas. 
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6. Protokollsuppföljning    

  

Nätverksskrivare/kopiatorn – Bitte pratar med Isso om att montera upp 

nätverksskrivarkablen.  

Förtjänsttecken – SBK Förtjänstecken är sökta.  

Kopiator – Den nya kopiatorn har kommit. Den gamla ska användas till tonern tagit slut. 

Dokumentbolaget hämtar tillbaka den gamla sedan. Birgitta kollar försäkringen om den gäller 

för kopiator.    

Ridhuset- Offert på ridhuset har kommit. Likande upplägg som förra året. Erika kollar med 

ev utställning i mars. Återkopplar snarast till Jenny. 

New body –  Försäljningen avslutad - 211 paketsålda. 10.500:- i vinst till klubben. Bra 

jobbat!  

Vägen – P-A ringer om hyvling av vägen. Nya kontakter. 

Sponsorer – STRIKE, Nordmalings Reklamtryck, Annas djurfoder och COOP Nordmaling 

har sponsrat klubben och kommer att erbjudas reklamplats på väggen. Erika N pratar med 

Christer om storleken på skyltar och placering.  

Köket, extra frys & hyllor – Ulf går vidare med två utvalda kylskåp och kollar priser 

gentemot Forslunds eller Utterströms i Nordmaling   

  

Nordmalingskannan – Texten till NBHK kannan justeras och läggs omgående ut på 

hemsidan. 

      

7. Rapport sekreterare 
Inget att rapportera denna gång förutom det vi redan vet att..  

SKK kommer att ta över Agility verksamheten från SBK. 

Hur detta kommer att fungera på lokalnivå kommer SKK att informera om senare (hoppas vi). 

 

8. Rapport kassör 
Ekonomiska rapporter för september och oktober redovisade. 

Senast 15/12 skall reseräkningar eller andra utlägg vara inskickade till Birgitta för att kunna 

redovisas under 2013. Jenny mejlar till sektorerna för kännedom. 

Styrelsen godkännande de inskickade reseräkningarna.  

 

9. Rapport sektorer  
  Agility – Inget att rapportera 

 RAS mental – Inget att rapportera. 

 RAS utställning - Erika har fått sin certifiering som utställnings arrangör.  

 Grattis! 

 Tävling –  Tre sökta tävlingar för 2014. 

 Tjänstehund – Inget att rapportera.  
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 Hundägarutbildning - En suverän helg med Cilla och Rasspecialen. 

 Viltspårskurs i april.  

 Rallylydnad – Inget att rapportera. 

 

10. Föreningsbidrag 
Schablonbidraget kommer inte att finnas kvar att söka från Nordmalingskommun. Vi ser över 

kommunens nya förslag för att ge våra synpunkter och frågor kring vår möjlighet att söka. 

Bitte och Elin tittar över förslaget från Kommunen kring föreningsbidragen och deras 

förändringar. 

 

11. Vision och målsättning    
Medlemsmötet diskuteras på nästa möte 25/11.    

      

  

12. Hemsidan 
Erika färdig utställningsarrangör. 

Viltspårskurs i april. Instruktör Monica Blom. Kursbeskrivning skrivs av innan och läggs på 

hemsidan. Erika ansvarar..  

Gideoträning söndagar.  Erika ansvarar. Finns på hemsidan. 

 

Våran hemsida är välbesökt . I snitt har vi haft 200besök på våran hemsida. 

Vi måste använda mejlen för att skicka den info som skall ut på hemsidan. 

   

13. Studiefrämjandet Per-Arne kontaktar instruktörer som nu har avslutade kurser men 

är oredovisade.  Listorna ska redovisas innan 2013.  

 

14. Annonsbladet  
Gideå träning: se hemsidan. 

 

15. Nästa möte  
25/11 kl 18.30 Erika Norberg tar fika. 

 

16. Övriga frågor. 
Julfint i stugan – Styrelsen snabbpyntar stugan innan nästa styrelsemöte 25/11 kl. 18.00 för 

de som kan komma tidigare.  

Funktionärsfest  – Styrelsen vill att det ordnas en gemensam fest för de funktionärer ställer 

upp på klubbens olika tävlingar.  Detta tas upp till diskussion. på sektorsträffen i vår hur vi 

kan samordna. 

Försäkringar - Fotografering av dyra inventarier. Skrivs in i årshjulet för att uppdatera foton.  
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Köpa hundkurs – Bitte sätter i hop ett  förslag till ett material som kan användas för en kurs 

med detta ämne. 

 

 

 
___________________________           ___________________________ 

 

                  Justerare Ulf NIlsson                        Justerare  Erika Karlsson 

 

 

 

___________________________ 


