Nordmalings Brukshundklubb
Klubbstugan Olofsfors

2014-06-09
Styrelsemöte

Organisationsnummer: 894003-7511

Närvarande:

Meddelad frånvaro:

Jenny Lund , ordf.
Elin Dalsfelt, vice ord
Elisabet Nilsson, ” Bitte” sekreterare
Birgitta Johansson, kassör
Erika Karlsson, ledamot
Linda Strandgren, suppleant
Ida Gustavsson
Veronica Erlingsson ,suppleant

1. Mötets öppnande
Jenny hälsar alla välkomna och speciellt Veronica Erlingsson som ny suppleant.

2. Val av justerare
Till justerare valdes Linda Strandgren och Erika Karlsson.

3. Godkänna dagordningen samt övriga frågor
Tävlingsincident.
Info från Annonsbladet.
4. Protokollsuppföljning
Lekhörna – Den är påbörjad. Jenny avslutar.
Cirkelledarutb. - Cirkelledarutbildningen blir i slutet på oktober blir för intresserade
medlemmar.
Sponsorer – Elin pratat med Erika N. Annas Djur och foder, Coop, Strike, och
Nordmalingstryck är tillfrågade som sponsorer.
Elin fortsätter med sponsorfrågan.
Fotografering av inventarier - Linda S skriver ut på foto papper och arkiverar dessa.
Köket, extra hyllor - Klart. Sitter ovanför disken.
Vägen – P-A skall jobba för kontakt med Kommunen innan nästa möte.
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Toalett och städförråd – Städförrådet klart. Toaletternas sitsar har gått sönder båda två. Två
konsoler lämnas tillbaka. Erika K reklamerar sitsarna och lämnar tillbaka konsolerna. Bitte
extra utrustar toaletten under sommaren.
Entréskylt – Krister vet om och jobbar vidare och jobbar på med skyltarna.
Valberedningen – Styrelsen komplett i och med Veronica Erlingssson som ny supplenat.
Krattkväll – Tre stycken som krattade. Styrelsen tar reda på va det kostar att betala bort
maskinblandning av gräsytan 2015.
Medlemsmöte - Bitte arbetar vidare med PhysioPet Tomas Forsberg. Datum kommer senare
och klubbutskick med inbjudan.
Stugan uthyrd 16/8 till SRRK – Lördagen är bokad med Agilitybanan.
Enkätundersökningen ÖND – Jenny har svarat på denna och skickat iväg.
Hundens dag – 27/9 på parkeringen vid Annas djur och foder. Planering till hösten.
Restaurangchansen – Vänta till hösten med Restaurangchansen.
Kontoret & förrådet – Klart!!

5. Rapport sekreterare
Två brev från SBK om UHP och metalbeskrivare för valp vidarebefordrat till RAS mental.

6. Rapport kassör
Kontanter, kassa-skrin och utbetalning till SM-ekipage.
Reseräkningar godkändes. Bitte köper in ett nytt skrin till köket.
Kökets kostnader och intäkter 2013 redovisas till augustimötet.

7. Rapport sektorer
Agility – Agilitytävlingen gick bra.
RAS mental – Ingen mer info kring det datum som ligger kalendern. Bra om det läggs
ut innan Nina åker på sem.
RAS utställning- Inoff.utställning gick bra. Off.utställningen i september planeras.
BoL - Lydnadstävling 13/7 planerar men tävlingsledare saknas.
Tjänstehund - Vilande, kontaktperson vid frågor Jenny Lund
Hundägarutbildning - Allmänlydnad 3/11 med Gunilla E. Anna-Lena en
nybörjare agilitykurs i slutet på juli.
Rallylydnad – Iren har en andra kurs på gång nu.

8. Vision och målsättning
Plansch med målsättningen godkändes. Linda fortsätter med trycket av denna.
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9. Hemsidan
Påminna sektorerna om att Nina har sem. borta i juli.

10. Annonsbladet
Höjning av kostnaden med 200:-. Mera återhållsam annonsering. Elin pratar med Stefan hur
de annonseringen tillsammans med kommunen och avtalet innebär för oss.
Bitte annonserar innan 24/6 utställningen den 14/9, lydnadstävling 13/7. Stugjour semester i
juli åter i augusti och sept.

11. Marknaden
Ring kväll bokas för att ringa medlemmar för funktionärsuppgifter.
12. Priser till tävlande
Bordläggs till sektorsträff.

13. Nästa möte
11/8

kl 18.30

14. Övriga frågor
Tävlings incident på Rallylydnaden. Hundutfall med bett och sårskada som följd.
Toaletten i stugan kollas av Isso. Den står och rinner.
New Body – sälja tidigare i höst. Jenny organiserar med start v. 34 18/8
Stugjours info. om köket – sätts upp köket.
Sektorsträff i höst – boka på agustimötet.
___________________________
Justerare Erika Karlsson

___________________________
Justerare Linda Strandgren

__________________________
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