Nordmalings Brukshundklubb
Klubbstugan Olofsfors

2014-03-06
Styrelsemöte

Organisationsnummer: 894003-7511

Närvarande:

Meddelad frånvaro:

Jenny Lund, ordförande
Elin Dalsfelt, vice ordf.
Elisabet Nilsson, ” Bitte” sekreterare
Birgitta Johansson, kassör
Linda landby supplenant
Linda Strandgren, Ledamot
Erika Karlsson, ledamot
Ida Gustavsson suppleant

1. Mötets öppnande
Jenny hälsar välkommen och öppnar mötet.

2. Val av justerare
Till justerare valdes Linda Landby och Birgitta Johansson.

3. Godkänna dagordningen samt övriga frågor
Dagordningen godkändes samt övriga frågor lades till.

4. Protokollsuppföljning
Årsmötet – God uppslutning 13st, med tanke på konkurrerande arrangemang ” OS final”
Lekhörna – Färdigställs när lektionssalen blivit klar av Jenny.
Distriktets årsmöte – Bitte och Elin har deltagit i ÖND fullmäktige. Många nya tankar kring hur man
arbetar i styrelsen med stadgarna som stöd.
Nätverksskrivare/kopiatorn (lathund) – Jenny skriver en lathund hur man installerar

skrivrutiner för skrivaren/kopiatorn.
Sponsorer – Elin kollar med Erika hur långt hon kommit kontakterna med Christer och
skyltarna.
Fotografering – Linda införskaffar nytt batteri och laddare till kameran.
Hyllor - Ulf fortsätter med hyllor i köket i och håller kontakt med Bitte.
Föreningshjälpen – Info förra styrelsemötet av P-A.(se tidigare protokoll) Styrelsen beslutar
att avvakta med denna funktion.
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Toalett och städförråd – Målningen är snart klar 8/3 andra målningstillfället. Kontakt för
elinstallation på toaletterna är klar. VVS offerter ( inte sms offerter) skall var inne senast
nästa styrelse möte 7/4 så att beslut kan tas vem klubben ger offert till. Linda tar kontakt med
ytterligare en VVS entreprenör. Konferansskåp med whiteboard, projektorduk och
blädderblockshållare inhandlas på Bula av Bitte ca. 3200:- + 800 moms. Jenny ger förslag på
vilken projektor ”kanon” som kan tänkas passa vårt behov.
Ullmax/Newbody – Jenny har kollat upp ev. försäljning av Ullmax. Säljförfarandet är mer
omständligt är New Body och priserna högre. Vi fortsätter att fundera. Styrelsen tar gärna in
fler förslag på alternativa försäljnings artiklar.
(Vägen - P-A/Erica C, bordläggs till april)

5. Rapport sekreterare





ÖND skall starta en utbildning av AG tävlingsledare. Skickat vidare till Anna-Lena.
ÖDN skickar info om Rally domarutbildning. Skickat till Iren. Skickas ytterligare till
rally sektorsmedelmmar för kännedom.
Inbjudan skyddskonferans – NBHK har ingen ingen sådan verksamhet.
Information till NBHK olika verksamheter (sektorer) kommer fortsättningsvis att
skickas till alla sektorsmedlemmar och inte enbart sammankallande.

6. Rapport kassör






Två reseräkningar godkändes.
Månadens ekonomiska redovisning utan anmärkning.
SBK centralt har höjt med 30: -. Bitte meddelar Nina om ändring på hemsidan.
Birgitta kontaktar Jenny Forsgren för avräknings underlagen.
Jenny mejlar ut de inkomna budgetarna för sektorerna till nästa styrelsemöte. Alla
tittar på igenom innan.

7. Rapport sektorer
Agility – Planerar för säsongen en tvådagars tävling juni och en endagstävling i juli.
RAS mental – Jenny tar kontakt med Anette.
RAS utställning – Sektorn planerar en Inoff. 29/5.
Tävling – Tre tävlingar sökta.
Tjänstehund - Vilande
Hundägarutbildning -Nytt anmälnings förfarande. Instruktörskväll genomförd. Få
instruktörer kom. Kurser utlagda på hemsidan för anmälan.
Rallylydnad – Info från ÖND om rallylydnadsdomar utbildning. Tävling Gideå 29-30/3.

9. Vision och målsättning


Plansch med Mål och Vision – Bitte återkopplar till Linda om ändringar.
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Sektorsträff 13 mars: Jenny sammanställer en dagordning. Elin ordnar mat. 15 pers.
Exotisk planka + efterätt. Vi pratar om hemsidan med Nina och planerar årets
verksamhet.

10. Dagordning/Protokoll



Jenny meljar dagordning några dagar innan styrelsemötet till styrelsen.
Protokollet kommer att läggas på hemsidan efter justering och läggs sedan ut på
hemsidan efter ca. en vecka för medlemmar. Styrelsemedlemmarna hämtar hem
protokollet och skriver ut själva.

11. Hemsidan
Nina har bjudits in till sektorsträffen. Bitter kontaktar Nina för att få blankettstället utlagt på
hemsidan. Studiefrämjandet information, reseräkningsunderlag och utläggsunderlag lägg ut på
blankettstället.

12. Hedersmedlem
Vi registrerar Tomas Johansson i efterhand som hedersmedlem. Han utnämndes 2008. Bitte
kontaktar SBK online och frågar hur denna uppgift ska protokollföras.

13. SBK-tävling
Bitte och Birgitta kontaktar SBK för att få mer info kring avräkningsunderlagen och
specificeringen av dessa.

14. Cirkelledarutbildning
Man behöver inte vara instruktör för att vara studiecirkelledare. NBHK:s medlemmar
skaerbjudas gå en cirkelledarutbildning för Studiefrämjandet för att inbringa mer pengar till
klubben. Inbjudan ska läggas på hemsidan så att medlemmar kan anmäla sej.
Jenny kollar med P-A hur en annons kan utformas.

15. Valberedningen
a) Årsmötes uppdrag: Bitte och Jenny kontaktar Gunilla för att sammanställa vilka Gunilla
kontaktat inför 2014 styrelsen och valberedningen. Fortsatt arbete att hitta en person till
valberedningen 2015 samt en suppleant till styrelsen.
b) Bitte, Elin och Jenny får styrelsens uppdrag att arbeta ta fram förslag till förbättringar för
styrelsearbetet och årsmötet efter SBK:s klubbstadgar. Förslagen läggs fram på majmötet.
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16. Annonsbladet




Kurserna som kommer att startas Rally, Agility och Valp.
Rallytävling Gideå 29-30/3
Inoff utställning 29/5 på klubben. Anmäl på hemsida.

17. Nästa möte
7/4 18.30 Bitte tar fikat.

18. Övriga frågor
Tåmelägret – Förslag till HUS om att använda Tåmelägret som en instruktörpepping. Elin
informerar HUS.
Kuvärt – Inköp av kuvärt A4 A5. Vi beställer inga tryck av logga på dem.
Ny entréskylt – Bitte kontaktar Christer om en ny skylt i plast eller plåt under det lilla taket
vid entrén till klubben. Träskylten har rasat.

___________________________
Justerare Birgitta Johansson

___________________________
Justerare Linda Landby

_________________________
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