Nordmalings Brukshundklubb
Klubbstugan Olofsfors

2014-08-11
Styrelsemöte

Organisationsnummer: 894003-7511

Närvarande:

Meddelad frånvaro:

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

1. Mötets öppnande
Jenny hälsar välkommen och öppnar mötet.

2. Val av justerare
Till justerare valdes Elin Dalsfelt och Linda Landby.

3. Godkänna dagordningen samt övriga frågor
Dagordningen godkännes.

4. Protokollsuppföljning
Lekhörna - Jenny har färdigställt lekhörnan i samlingsalen.
Cirkelledarutb. - Inget startdatum än från Studiefrämjandet.
Sponsorer – Elin har sökt kontakt med Erika Norberg ang sponsorer, men jobbar vidare på
detta.
Fotografering – Linda S skriver ut bilder på inventarier som sätts i pärm i kassaskåpet.
Vägen – Sune från Kommunen är kontaktad. Kommunen ska titta på vägen och göras bruklig
efter kommunens normer. Därefter tar styrelsen beslut om ytterligare åtgärder bör göras.
Restaurangchansen – Bitte organiserar så att Restauranghäften kan säljas under hösten. Klart
sept. mötet.
Toalett och städförråd – Klart och har används under sommaren.
Entréskylt – Avvakta tills Christer har möjlighet att göra skyltarna.
Nordmalings Brukshundsklubb
Box 8
914 21 Nordmaling
BG. 5810-1213
www.nordmalingsbrukshundklubb.se

Valberedningen - Har inte prioriterats över sommaren. Jenny fortsätter att arbeta med de
namn som angetts.
Medlemsmöte - Föreläsning/diskussion/samtal med Tomas Forsberg från Fysiopet på
Nordmalingsbrukshundklubb 23/9 kl 19.00 - 21.30
Kvällen är tänkt som en dialogkväll kring hundars olika förutsättningar för arbete, tävling
mm.
Hur håller vi våra hundar i trim?
Vilka problem/skador kan uppstå och hur förbygger vi dessa bäst?
Medlemmar gratis andra intresserade 50:- Ingen anmälan.
Bitte skriver på klubb meljen en gång till. Bitte ordnar fika
Stugan uthyrd 16/8 till SRRS – Linda L tar ansvar att öppna stuga och stänga efter besöket.
Hundens dag – 27/9 utanför på parkeringen vid Anna Djurfoder. kl.9.30 – 14.00. Läggs på
hemsidan för allmän info. Förslag från sektorerna till nästa styrelsemöte. Tidsplanering där
olika sektorer fyller delar av dagen med aktiviteter planeras.
New body – Start under v 34 . Jenny ansvarar för att starta försäljningen. Jenny mejlar Nina
om att det läggs på hemsidan.
Sektorsträff - Bokas till 15/10. Kallas/inbjuds via melj av Jenny. Taco kväll. Summera
säsongens aktiviteter. Vad göra bättre till nästa år?

5. Rapport sekreterare


Brev från ÖND om att klubbarna får komma in med förslag till bruksreglerna som ska
ändras 2017-01-01. Det är en tidsplan samt en remiss angående 2017 års regler.
VI VILL FÅ IN ERA FÖRSLAG SENAST 2014-08-31. Skickas till bol@sbk-ond.se
Skickat vidare till BOL sektorn samt Linda Olofsson som domare och hennes aspekter av nya
regler.


Den 25:e augusti är sista datum för att kunna ändra i utställingsprogrammet inför
2015. Info för att kunna söka utställningsarrangemang år 2017. Skickat vidare till
Utställnings sektorn.



ÖND söker folk till sektorer för arbetet inom distriktet. Kontakta sekr. för vidare
information om intresse finns.



Köksansvar MH 31/8

7 funktionärer , 8 hundar med minst en husse/matte. Jenny tar fm och Bitte em.
Nordmalings Brukshundsklubb
Box 8
914 21 Nordmaling
BG. 5810-1213
www.nordmalingsbrukshundklubb.se

6. Rapport kassör
2 Reseräkningar och ett utlägg.
Styrelsen önskar en sammanställning av kökets inkomster under 2013 till nästa styrelsemöte.

7. Rapport sektorer
Agility – Agilitytävling i juni samt juli och sommarcup avklarat. Linda frågar sektorn
om medverkan på hundensdag.
RAS mental - MH 31/8, 8 hundar -7 funktionärer. Bitte och Jenny köket.
RAS utställning – Off.utställning 14/9 planeras. Sektorn ansvarar för att se över hur
poängsättningen ska vara på NBHK Kannan ang. utställningschampion. Medverkan på
hundensdag?
BoL – Sommartävlingen gick bra. Lydnadstävling 21/9 planeras. Och är under
kontroll. Jenny kollar om allt är OK. Jenny frågar Gunilla om medverkan på
Hundensdag.
Tjänstehund - Vilande, kontaktperson vid frågor Jenny Lund
Hundägarutbildning - Aglility nybörjarkurs med Anna-Lena Hägglund 6 anmälda.
Allmänlydnad i nov med Gunilla Eriksson. Styrelsen ser att det finns ett behov av fler
valp och allmänkurser under hösten. Jenny frågar Erika Norberg HUS sektorn.
Rallylydnad – Inget att rapportera.

8. Vision och målsättning
Planschen är skickad och kommer att tryckas i större format. Sätts på vägg i samlingssalen.

9. Hemsidan
A) Formulär för att bokning av stugan är nu gjort och kommer att läggas på hemsidan.
B) Riktlinjer för uthyrning är fastställda.
 Stugan hyrs ut till kennelträffar, rasklubbsträffar, annan ideel förening, dock inte till
verksamhet som konkurrerar med vår egen.
 Varje ansökan bedöms individuellt.
 Medlemmar i klubben betalar halva hyreskostnad.
Revidering av priser är under omarbetning. Skickas till styrelsemedlemmar för påseende tills
nästa styrelsemöte.

10. Annonsbladet
Annonseringen kommer att fortsättningsvis skötas via Västerbotteningen. Kontakten med
Västerbottningen sköts via Linda. 500:-/annons.

11. Marknaden
Marknaden har gått bra. Brev till medlemmar kommer att skickas där klubben beskriver
arbetet med marknaden och hur detta påverkar klubben.
Styrelsen beslutar att erbjuda Silvervings 4000:- som ersättning för elarbetet. Räkning på
elarbete och passen som de tillsatt debiteras av Silvervings.
Styrelsen tar beslut om att arrangera marknad 2015. Annonser skickas till annonskatalogerna.

12. Medlemsfest

25/10 Får gärna arrangeras av icke styrelsemedlemmar. Några namn vidtalas för detta.

13. Nästa möte
3/9 kl 18.30 Bitte tar fika.

14. Övriga frågor


Styrelsen bestämmer att priserna i köket kommer att fastställas för 2015. Fast
prissättning gäller sedan för 2015 och skall inte ändras beroende på tävling och
arrangör.
 Anslagstavlan – Ny anslagstavla i plåt med logga och web.adress tryck beställs av
Christer. Bitte frågar Christer.
 Brev om gemensamt föreningskansli Norrskensalliansen – NBHK har inget behov av
gemensamt kansli. Jenny svarar
 Sportlotter – Inga sportlotter kommer att säljas.
 Taket på Agilityboden läker – Styrelsen frågar om AG sektorn kan tänkas göra arbetet.

___________________________
Justerare Elin Dalsfelt

___________________________
Justerare Linda Landby

__________________________

