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Nordmalings Brukshundklubb   2013-11-25 
Klubbstugan Olofsfors   Styrelsemöte 
Organisationsnummer: 894003-7511 
  
 
Närvarande: Elisabet Nilsson 
  Jenny Lund   
  Birgitta Johansson 
              P-A Johansson 
  Erika Norberg 
  Linda Strandgren 
  Erika Karlsson 
  Elin Dalsfelt 
  Ulf Nilsson  
 
 
1. Mötets öppnande 
Jenny hälsade välkommen och öppnade mötet. 
 
2. Val av justerare 
Per-Arne Johansson och Linda Strandgren valdes till justerare. 
 
3. Godkänna dagordningen samt övriga frågor 
Två punkter las till övriga frågor. 
 
4. Valberedningen 
Gunilla från valberedningen gav en första rapport om att arbetet börjat och att hon och 
Christer ser med tillförsikt på arbetet att få poster tillsatta.  
Valberedningen kallas till januari mötet igen. Bitte skickar över medlemslista till Gunilla. 
 
5. Protokollsuppföljning    
  
Nätverksskrivare/kopiatorn – Isso är informerad om att montera nätverkskablen. Jenny 
skriver ett användarmanual till kopiatorn som nu tonern är slut i och ska hämtas av 
Dokumentbolaget.  
Ridhuset - Jenny bokar 6 tillfällen i ridhuset. Utställer väljer att ev. ha utställning vid Kristi 
Him. Helgen.  
Vägen-P-A/Erica C Vi bordlägger frågan om vägen till våren. 
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Lekhörna - Jenny, fortsätter. Bordläggs.   
  
Sponsorer - Erika N har inte kontaktat Christer än angående skyltarnas storlek. 
Köket extra kyl & hyllor – Ulf köper mindre kylskåp på Forslunds. Kolla om det går att få 
kylskåpet utkört.      
Kopiator, försäkring – Birgitta kollar efter försäkringen ang kopiatorn.   
Nordmalingskannan – Jenny  skriver ihop nya förslaget och mejlar till Nina för att lägga in 
på hemsidan.     
Funktionärs/medlemsfest  - Styrelsen vill att vi samlas till en fest på året och där vi  
uppmärksammar de funktionärer som hjälper klubben med alla olika tävlingar. Diskussion tas 
på sektorsträffen ang klubben fester/funktionärsfester. 
Toalett och städförråd - Bitte/Erika K  Fortsätter att planera för ordningsställande av 
toaletter och lektionssal. Under dec – mars får vi räkna med att stugan är lite rörig och att 
förbättringsarbeten pågår. 
Fotografering – Linda tar ansvar för fotodokumentering av inventarier. Lånar hem klbbens 
kamera. 
Julfint i stugan - Jenny ochBitte gör det 31/11 
     
7. Rapport sekreterare 
Inget att rapportera. Nästa ÖND Konferens 8-9 /11 2014 enligt sept protokollet från ÖND. 
 
8. Rapport kassör 
Reseräkningar och andra utlägg, senast 8 dec i ordförande facket. 
Rapporten  för november presenterades av Birgitta och den ser såg bra  ut.  
 
9. Rapport sektorer  
Agility -  Lanseringen  av Svensk Agility är nu gjord. Lokalverksamhet fungerar som vanligt. 
Inget annat att rapportera. 
RAS mental – Inget att rapportera.  
RAS utställning – Inget att rapportera. 
Tävling – Inget att rapportera. 
Tjänstehund - Inget att rapportera.  
Hundägarutbildning - Köpa hundkurs presenterades av Bitte. Läggs ut på hemsidan start i 22 
jan. Kursen läggs även på ”reklam Tv” på Konsum. 
Rallylydnad – Rallyträff i januari planeras i januari. Rallyskrivarutbildning av Iren i Kalix för 
ÖND.  
 
10. Vision och målsättning    
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På  medlemsmötet den 16/10 kom 5 personer. På sektorsträffen vill styrelsen återigen försöka ta upp 
en diskussion ang. målsättning styrelsen satt för 12013-2014. Diskussionen hoppas styrelsen ska leda 
till att rätt målsättnings nivå sätts. 
 
11. Föreningsbidrag  
Bitte och Elin har skrivit ett yttrande till ”Bidragsreglementet för ideell föreningsverksamhet i 
Nordmalings kommun. Styrelsen godkände förslaget och det skrevs på och skickades till 
Kommunen. 
      
12. Hemsidan 
Bitte ringer Nina ang träff kring hemsidan med Bitte och Jenny. 
Köpa hund kursen läggs ut.  
God Jul och Gott Nytt År Hälsning till medlemmar. 
 
13. Studiefrämjandet     
Jobbar vidare på att få listor som skall redovisas innan årsskiftet. 
Mejl till all cirkelledare har gått ut från Studiefrämjandet för att påminna om att listorna skall 
in. 
 
14. Verksamhetsberättelser och budget. 
Jenny skickar ut mallar för verksamhetsberättelserna och budget till de olika sektorerna som 
sedan i god tid skickar dessa till Jenny. Datum för inskickning kommer i jan mötet. 
 
15. Annonsbladet  
Linda lägger in om Köpa hund kurs samt ett God julhälsning. 
     
16. Nästa möte  
Nästa möte 8 Jan. 18.30 Erika tar fika. 
      
17. Övriga frågor 
Organisation – Bjuda in Roffa Asplund för att diskutera SBK:S nya organisationsmodell efter 
årsmötet. 
Årsmöte – 2 mars 13.00  
Sektorsträff 13/3 Kl 18.00 
 
 
 
 

___________________________           ___________________________ 



 

Nordmalings Brukshundsklubb 
Box 8 

914 21 Nordmaling 
BG. 5810-1213 

www.nordmalingsbrukshundklubbse 

 
                  Justerare Linda Starndgren                      Justerare Per-Arne Johansson 

 
 
 

___________________________ 
 Sekr. Elisabet Nilsson 


