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Nordmalings Brukshundklubb   2014-02-04 

Klubbstugan Olofsfors   Styrelsemöte 
Organisationsnummer: 894003-7511 

  

 

Närvarande: Jenny Lund, ordförande  

  Elisabet Nilsson, ” Bitte” sekreterare 

  Birgitta Johansson,  kassör  

  P-A Johansson,  vice ordf.   

  Elin Dalsfelt, ledamot 

  Linda Strandgren, suppleant 

  Ulf Nilsson, suppleant 

Meddelad frånvaro: Erika Norberg,  ledamot 

  Erika Karlsson,  ledamot 

 

1. Mötets öppnande 
Jenny hälsar välkommen och öppnar mötet. 

 

2. Val av justerare 
Till justerare valdes Elin Dalsfelt och Birgitta Johansson 

 

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

 

4. Valberedningen 
Valberedningen har jobbat på bar och kommit långt i sitt arbete, Vi tackar för detta! Jenny 

kontaktar Gunilla som inte kunde vara med på mötet. 

 

5. Protokollsuppföljning    

  
Nätverksskrivare/kopiatorn –Bitte kontaktar Isso igen om montering av kabeln. Gamla kopiatorn 

hämtad.   

Distriktets årsmöte – Bitte och Elin åker på ÖND årsmöte 2-3 mars i Piteå. 

Föreningsbidrag – Bitte ansvarar för att söka föreningsbidraget i tid. Enligt gamla mallen 

2014.    

Lekhörna – Jenny har köpt in hyllor till lekhörnan. Placering i en hörnet i storstugan.

  

Sponsorer - Erika N sjuk.       

Fotografering – Linda fortsätter med fotograferingen av hundar och utmärkelser.   
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Köket, extra frys & hyllor - Ulf monterar hyllor och kylskåp. Hämtar ut nyckel för att kunna 

slutföra arbetet.    

Årsmötet – Förtjänsttecken är sökta och har kommit. Jenny kollar hur många presentkort som 

ska beställas i år. Resultat för Årets hund, kannan, årets Rookie har kommit in ochBitte 

sammanställer och beställer från Glentons priser. Elin beställer smörgåstårta för 20 personer 

hos Näslunds.  Annonseringen är gjord. 

Toalett och städförråd – Bitte samordnar så att folk kommer och hjälper till med målning 

den 15/2 kl 9.00 4 st. Annonserar efter folk som kan hjälpa till på hemsidan.   

Verksamhetsberättelse  – Jenny skriver klart styrelsens verksamhetsberättelse och skickar 

vidare till styrelseledamöterna godkännande. TÄS och Tj H. Har inte kommit in med 

verksamhetsberättelse. Jenny påminner.    

  

(Vägen-P-A/Erica C, bordläggs till april) 

     

6. Rapport sekreterare 
 Mejl om info från centrala utskottet för avel och hälsa, skickad vidare till Erika K  

 Inbjudan till ÖND distriktsårsmöte. Elin och Bitte anmälda. 

 

7. Rapport kassör 
 En sammanställning har gjorts över summan av årets reseräkningar. Sammanlagt 

24.000:- till  sektorsmedlemmar och styrelse  och 1700:- för funktionärer och domare. 

 Presentation av ekonomisk rapport för jan. Vi väntar en faktura från Vattenfall för elen 

till marknadens tivoli som kommit fel till Kommunen. Kommunen ska skicka över 

den i rätt namn och adress. 

 Kommunen gör om reglerna för Föreningsbidraget och det innebär att vi som klubb 

kommer att förlora ca. 20.000:-. Diskussion om hur vi kan ersätta detta bort fall. 

Styrelsen diskuterar vikten av att listor skickas in till Studiefrämjandet för kurser och 

arrangemang. 

 

8. Rapport sektorer  
Agility- Verksamhetsberättelse/budget inlämnat. Inget att rapportera. 

RAS mental - Verksamhetsberättelse/budget inlämnat. Annons på hemsidan om M3 ej 

inskickat om arrangemanget till Studiefrämjandet än.  

RAS utställning – Verksamhetsberättelse/budget inlämnat. Inget att rapportera. 

Tävling - Verksamhetsberättelse/budget är inte inlämnat. Jenny tar kontakt med Gunilla ang. 

dessa. Studiefrämjandelistor saknas från Stinas kurser i höstas. 

Tjänstehund - Verksamhetsberättelse/budget är inte inlämnat. Inget att rapportera.
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Hundägarutbildning- Verksamhetsberättelse/budget inlämnat. Skickar vidare till HUS att se 

över kursnmälningar och möjligheten för intresserade att anmäla sitt intresse. 

Rallylydnad- Verksamhetsberättelse/budget inlämnat. Inget att rapportera 

 

9. Vision och målsättning     
Linda sammanställer en tavla med klubbens mål och vision tydligt och snyggt presenterat och 

sätt i ram på väggen. Detta för att synliggöra våra mål och vissioner. 

 

10. Svenska spel  
Utskick från SBK centralt om att det kommer att startas ett lotteri inom SBK, i samarbete med 

Svenska spel, som kan generera pengar till centrala och lokalklubbar. Jenny presenterar 

upplägget med styrelsen ställer sej tvekande till att delta i detta. Arbetsinsatsen  står inte i 

proportion till inkomsten.  Det förväntade antalet lotter blir orimligt för vår klubb. 

     

11. Hemsidan 
 Jenny återkopplar till Nina att utställningen ska ha en egen knapp på hemsidan.  

 Jenny mejlar över alla blanketter som ska ligga under blankettstället, reseräkningar 

osv. till Nina. 

 Skickar vidare till HUS att se över kurs anmälningar och intresserade att anmäla sitt 

intresse så att det blir tydligt på hemsidans ”Kurser på gång” flik. Bitte meljar Erika. 

      

  

12. Studiefrämjandet   

 Per-Arne har numera sitt kontor i  Bjurholm men står kvar som hund ansvarig inom 

Studiefrämjandet för hundklubbarna.  

 NBHK måste bli bättre att rapportera sin kurser till Studiefrämjandet. Detta kan bli vår  

ersättning för det föreningsbidraget från Nordmalingskommun som vi kommer att 

mista. 

 Det kommer att erbjudas en kurs från Studiefrämjandet till klubbens instruktörer som i 

sin tur ska generera högre timpenning om man går den. 

 Bitte och Per-Arne funderar hur vi ska kunna lägga rutiner och blanketter  för 

Studiefrämjandet på hemsidan. Detta för att slippa påminna om listor. 

   

13. Annonsbladet 
Rallylydnadstävling 29-30 mars i Gideoplantskola. 

Håll utkik efter vårens kurser på hemsidan! 

 

14. Nästa möte 
Årsmötet 23/2 
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15. Övriga frågor  
Idella krafter: Registrera sej som förening på  en ny sajt där man lägger ut sina aktiviteter 

och utomstående kan anmäla sitt intresse för att hjälpa till. Jenny skickar länk till 

styrelseledamöterna så man kan gå igenom innan nästa möte.  
Ny postansvarig:  Iren vill sluta. Styrelsen tar på sej att utse ersättare. 

 

Försäljning: Vi provar att sälja Ullmax kläder till hösten  i stället för New Body.  Jenny kollar 

upp hur deras försäljning går till. 

 

  

   

 
___________________________           ___________________________ 

 

                  Justerare    Elin Dalsfelt                        Justerare  Birgitta Johansson   

 

 

___________________________ 


