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Klubbstugan Olofsfors
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Styrelsemöte

Organisationsnummer: 894003-7511

Närvarande:

Jenny Lund, ordförande
Elisabet Nilsson, ”Bitte” sekreterare
Birgitta Johansson, kassör
P-A Johansson, vice ordf.
Erika Norberg, ledamot
Elin Dalsfelt, ledamot
Linda Strandgren, suppleant
Ulf Nilsson, suppleant

Meddelad frånvaro:

Erika Karlsson, ledamot

1. Mötets öppnande
Jenny öppnar mötet och hälsar välkommen.

2. Val av justerare
Till justerare valdes Ulf Nilsson och Erika Norgren.

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

4. Valberedningen
Gunilla Eriksson från valberedningen kom och berättade om arbetet med att hitta personer till
styrelse och sektorer. Tack för ditt glad och positiva humör!

5. Protokollsuppföljning
Nätverksskrivar kabel /gamla kopiatorn – Gamla kopiatorn ska hämtas under januari månad.
Montering av nätverkskrivarkabelkabel sker också under januari månad av Isso, husansvarig.
Ridhuset – Ridhusträningstider finns på hemsidan.

Föreningsbidrag- Bitte håler koll på de nya reglerna och ansökan om föreingsbidraget från
Nordmalingskommun. Sista ansökningsdag är flyttat till sista mars.
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Lekhörna- Jenny fortsätter med anskaffning av lekhörna för de minsta.
Sponsorer – Erika N diskuterar med Christer vars på stugan eller gaveln mot parkeringen det
passar bäst med reklam. Priset får avgöra om det blir skylt eller banderoll.
Fotografering- Än en gång efterlyser vi ladddningskablen till kamerna. Linda S köper en ny
och märker uppden med fast oavtagbar märkning. Man kan anmäla till Linda om får sin hund
meriterad och vill bli fotad .Annars skickar man blid till Linda S så arrangerar hon bilden om
man vill ha hjälp. Ramar finns sedan tidigare i stugan.
Köket, extra kyl & hyllor-Ulf N köper in kylen i Umeå då Utterströms i Nordmalinghöjde
priset med en tudenlapp. Ulf N erbjuder sej att köra kylen till klubben. Ulf har en lösning på
fler hyllplan i köket. Ansvarar för montering av dessa.
Årsmötet – Datum 23/2 kl 13.00. Annonseras via Annonsbladet av Linda S och via SBK
mejl av Bitte N samt läggs på hemsidan.
Toalett och städförråd – Elen kommer att dras under januari månad och målningen av
medlemmar kan påbörjas under feb månad. Annons om målnings hjälp läggs på hemsidan.
Verksamhetsberättelser/budget-Jenny har skickat ut mallar för verksamhetsberättelser och
budget till alla sektorer och det har börjat komma in. Bra jobbat!
(Vägen-P-A/Erica C, bordläggs till april)

6. Rapport sekreterare
• Återakutorisering av Mental domare under 2014. Blankett via fil till RAS
Funktionärskortsuppdatering av Figuranter och testledare för 2014. Blankett via fil RAS.
Nya utbildningsplaner för metalfiguranter. Utbildnings tillfälle i maj. Info till RAS skickad.
• Info om att den som registrerar in resultat på SBK tävling - Lydnad - inte behöver
vara auktoriserad tävlingsledare: Info till TÄS och Lillemor L.
• Information om IPO-R. Skickad till TÄS.
• Info om Bruksprovs domare 2B. Skickad till Linda O

7. Rapport kassör
Birgitta lämnar ett ekonomiskt underlag för december månad och det ser bra ut, liksom de
tidigare resultat gjort. Birgitta uppmanar oss medlemmar att använda de blanketter som
skrivits för reseräkningar och andra utlägg. Redovisningen av ekonomin underlättas av dessa.

8. Rapport sektorer
Agility- Verksamhetsberättelse och budget inskickad. Tackar!! Tävlingar klass 1-3 den 31/51/6 samt en klass 1 den 10/7.
RAS mental – Inget att rapportera. Bitte kollar med Linda hur många av våra figuranter som
kommer att erbjudas att gå uppdateringshelgen i maj med tanke på kostnaden.
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RAS utställning – Inget att rapportera
Tävling – Tre tävlingar sökta 2014.
Tjänstehund – Inget att rapportera.
HUS - Hundägarutbildning• HUS uppdaterar litteraturen i bokhyllan i stora salen. Förfrågan från medlem om det
finns intresse från klubben om att arrangera draghundkurs. Erika tar kontakt innan
nästa styrelse möte för att få mera info så beslut kan tas på nästa styrelsemöte.
• Datum för instruktörsträffen kommer snart.
• Erika skickar ut till instruktörer om att anmäla intresset så att kurs utbudet kommer
snart ut.
Rallylydnad- Verksamhetsberättelse och budget inlämnat. 29-30/3 Gideå 10-11/5 Olofsfors
träning.

9. Vision och målsättning
Kommer att diskuteras på instruktörsmötet för att nå instruktörerna som berörs av klubben
mål och vision.

10. Distriktets årsmöte
Kallelse till distrikts fullmäktige ” ÖND årsmöte” 1-2/3 Piteå Havsbad. Bitte och Elin
anmäler sitt intresse att åka. Helgens tema är ” Föreningsutveckling: Stadgar - vårt viktigaste
verktyg. Bitte kollar vidare hur många ledamöter vi får skicka samt kostnad. Finns fler
intresserade att delta så hör av er till ordförande Jenny L.

11. Hemsidan
•

•

Vi ordnar ett ”Blankettställ” på hemsidan under Klubbinfo, där viktiga dokument ska
läggas ut såsom PM för kök och kurser. För att man lätta ska hitta info samt kunna
skriva ut blanketter såsom reseräkningar, utlägg mm. Bitte och Jenny träffar Nina för
uppdatering av sidan den 20/1.
HUS har planer på att lägga mer info om instruktörer på hemsidan . De tar själva
kontakt med Nina för att uppdatera detta.

12. Studiefrämjandet
Inget att rapportera.

13. Annonsbladet
Annons om årsmötet den 23/2 och ridhusträningen som startar.

15. Nästa möte
5/2 kl 18.30 Elin tar fikat.
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Ulf N kan inte udda veckor

16. Övriga frågor
•
•
•

Brev från SKK ang rapport med anledning av hunds agerande mot annan hund under
Rallylydnads tävling 13-10-12 SKK går ej vidare med denna rapport men att en
notering görs i SKK register. Arkiveras tillsammans med dagens protokoll.
Brev om självavläsning av vattenmätaren skicks till stugansvarige Isso.
Plogning av vägen är betalad för 2013 - 2014 – 2015 Plogning av planen samt
sandning av vägen tillkommer.

___________________________
Justerare Ulf Nilsson

___________________________
Justerare Erika Norberg

___________________________
Sekr. Elisabet Nilsson
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