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Nordmalings Brukshundklubb   2014-05-07 

Klubbstugan Olofsfors   Styrelsemöte 
Organisationsnummer: 894003-7511 

  

 

Närvarande: Jenny Lund, ordförande  

  Elisabet Nilsson, ” Bitte” sekreterare 

  Birgitta Johansson,  kassör  

  Erika Karlsson,  ledamot 

  Elin Dalsfelt, vice ordf. 

  Linda Strandgren, suppleant 

Meddelad frånvaro: Ida Gustavsson; ledamot 

  Linda Landy, supplenat 

 

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 
Mötet godkände dagordningen och övriga frågor. 

 

4. Protokollsuppföljning    

  

Lekhörna- Jenny fortsätter med att anordna lekhörnan.  

  

Cirkelledarutb.- Kommer att anordnas an Studiefrämjandet under hösten. Inbjudan kommer 

senare. 

Nätverksskrivare/kopiatorn(lathund) –Jenny är klar med lathunden till skrivaren. Stickan 

med drivrutiner ligger i dörren på kassaskåpet.   

SBK tävling - Bitte och Birgitta (kassör) håller reda på kreditnotan fårn SBK så att 

inkomsterna för tävlningarna kommer att bokföras under rätt tävling. 

Sponsorer - Erika N/Elin D bordläggs     

Fotografering – Inventarier är fotograferade. Linda skriver ut bilderna och dokumenterar 

dessa i pärm i kassaskåpet. 

Köket, extra frys & hyllor – Bitte kontaktar Ulf Nilsson igen ang. hyllor i köket.
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Hedersmedlem -Bitte registrerar hedersmedlemmen Tomas Johansson så att han finns med i 

det nya SBK online systemet.  

Toalett och städförråd – Målat klart. Lister skall sättas upp. Toaletter och handfat inköpta på 

Bil Tema. Elen installeras under vecka 19 och VVS under v 21. Ska vara klart innan 

utställning och AG tävlingen. 

Entréskylt – Christer fortsätter att jobba med ny entré skylt.  

Vägen – P-A kolar med kommunen ang vägen.  Vägen är avhyvlad och fin. Det behövs mer 

grusmaterial för att bygga upp vägen. P-A fortsätter med kontakten med Sune på Kommunen.

  

Valberedningen – Styrelsen fortsätter arbetet med styrelseledamot och 

valberedningsrepresentant.  

Gräsklippning – Christer Forsell, Isso Isoaho, Gunilla Eriksson och Irén Olofsson har anmät 

sej frö att klippa klipper gräset i sommar. De sinsemellan kommer överens om vilka månader 

se ansvarar.   

Nätverket – PUK koden är ordnad och nätverket fungerar i dagsdatum. 

KM –NBHK har haft KM med ca. 15st. anmälda.  Trevlig dag! Bitte beställer plaketter till 

vandringspokalerna. Styrelsen tycker att slutet av april är en bra helg att ha KM på och ser att 

fortsätter med denna helg.  

Krattkväll – Grillar hamburgare! 

Medlemsmöte – Bitte fortsätter i sin kontakt med Tomas Fysio-Pet inför ett medlemsmöte i 

augusti. En föreläsning kostar  2600 kr ink.moms för 3 timmar och 30 kr/mil i reseersättning 

tillkommer (från Umeå). Bitte kontaktar även Studiefrämjandet för samordning. 

  

Stadgar mm – Styrelsen jobbar för att ordna tre medlemsmöten per år.  

Styrelsen tar på sej arbetet med att utse sektorsmedlemmar.  

Motioner ska var styrelsen tillhanda 2/10  

Kallelse till årsmötet 1/1  

Årsmötet skall hållas mellan tidperioden 10/2 till 28/2. 

     

6. Rapport sekreterare
 Häromi Hundtillbehör erbjuder Brukshundklubbar en rabatt på 15 % vid inköp av 

hundtillbehör i webbutik. Som motprestation så vill klubben  att ni lägger upp deras 

logotyp på hemsidan och länkar till deras  hemsida. - Skickat till  AG – Anna-

Lena,Rally - Iren, BOL - Gunilla 

 Elektronisk inrapportering av MH – Skickat till Linda och Anette

 Rallyskrivarutbildning inom ÖND -Skickat till Iren. 

 

7. Rapport kassör 
Två reseersättningar godkända. Budget från sektorerna godkändes och mejlas ut till 

sektorerna av Jenny. 



 

 

 

8. Rapport sektorer  
 Agility - Träningslägret har inga kostnader. 16-17/5 

 RAS mental – Ansökt och planerat för en MH 31/8. Läggs på hemsidan när online 

 anmälningarna  fungerar.  

 RAS utställning - Inoff.utställning den 29/5, 90 anmälda.  

 BoL - Lydnadstävling 25/5 - allt klart. Jobbar nu med tävlingen i juli där   

 tävlingsledare måste hyras in. 

 Tjänstehund - Vilande, kontaktperson vid frågor Jenny Lund 

 Hundägarutbildning – Inget att rapportera 

 Rallylydnad - Tävling 10-11/5 

 

9. Vision och målsättning 
Linda S tar kontakt med Lena Edström så att planschen med mål och vision trycks upp. 

Styrelsen vill se ett prov ex först. Jenny mejlar ut anteckningarna från mål och visionsarbetet 

till sektorerna.  
      

  

10. Hemsidan 
Jenny ser till att tiderna för lydnadsträningen läggs på hemsidan, dels i kalendern och i höger 

marginalen.  

      

  

11. Uthyrning av stuga/planer  
Uthyrning av stugan 16-17/8 till Rhodesian Ridgebacksklubben. 700:-/dag för stuga och 

planer. 100:- /husvagn  utan el. Bitte kollar AG sektorn om de kan få hyra ag.hinder. 

      

  

12.  Delta i SM 
Styrelsen beslutar att ge ett SM bidrag 2000:- till valfritt ändamål; anmälningsavgift , resa, 

kläder el. boende. Reklam för klubben med klubbkläder är önskvärt ser styrelsen. 

 

13. Annonsbladet 
Annons om - Ag tävlingen, stugöppet, torsdagsträningen, Utställningen med fikaförsäljning 

   

14. Nästa möte 
9/6 kl 18.30 Erika K tar fika. Till nästa möte: 

Fundera på vad som måste in på hemsidan inför sommarens uppehåll och Ninas semester. 

   

15. Övriga frågor 
Enkätundersökning från SBK – Jenny skicka tycka till frågorna till sektorer. Bitte och 

Jenny skriver ihop ett svar. 

Agilityplan – Styrelsen ger sitt godkännande till inköp av nät för att inhägna agilityplan till 

bästa lösning men billigaste möjligaste mån. Bitte pratar med Anna-Lena.   

Hundens dag Nordmaling i sept.– Anna Djur och foder undrar om vi i NBHK vill vara med 

på Hundens dag i Nordmaling i september. Inte 14-15 /sept. Det är utställning på klubben det 

datumet. 

Restaurangchansen – Bitte kollar upp detta som ersättning för NewBody försäjlingen. 



 

 

Städning av kontoret – Styrelsen tar på sej att städa kontoret under v 22. 

 

 

 

 

 

___________________________           ___________________________ 

 

                  Justerare Elin Dalsfelt                      Justerare  Birgitta Johannsson 

 

 

 

___________________________ 


