Nordmalings Brukshundklubb
Klubbstugan Olofsfors

2014-09-03
Styrelsemöte

Organisationsnummer: 894003-7511

Närvarande:

Meddelad frånvaro:

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

1. Mötets öppnande
Elin hälsar välkommen och öppnar mötet.

2. Val av justerare
Till justerare valdes Erika Karlsson och Veronica Erlingsson.

3. Godkänna dagordningen samt övriga frågor.
Till övriga frågor lades följande punkter:
ÖND:s valberedning igång.
En mindre i styrelsen.
Datum för träff med kommunen angående marknaden.

4. Protokollsuppföljning
Cirkelledarutb.- Det plaeras en utbildningkväll för fler studiecirkelledare med
Studiefrämjandet men inget datum är satt än.
Medlemsmöte – 23/9 19.00 FysioPet Annonserats på hemsidan och medlemsutskick via mejl.
Sponsorer – A4 skyltar vid vägg termometern. Dessa förtag är klara för skyltar Annas
Djurfoder, Nordmalingsreklamtryck.
Vägen – P-A fortsätter kontakten med Kommunen.
Restaurangchansen – Visningshäfte beställs. Bitte jobbar vidare.
Sektorsträff – Inbjudan skickad till sektorerna och styrelsen.
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Entréskylten vid vägen – Christer har lovat att den kommer upp i höst.
Hundens dag – 27/9 Program skickas till sektorerna av Bitte. Elin ansvarar för att
Hundensdag läggs på hemsidan.
Valberedningen – Jenny jobbar vidare med att tillfråga personer.
Medlemsfest 25/10 – Annika Moström har tackat jag till Festkommité. Jenny frågar vidare.
Stugan uthyrd 16/8 till SRRS – Genomförd och betald.
Taket Agilityboden – Anna-Lena Hägglund skulle kolla upp inom sektorn om det finns
möjlighet för sektorn att laga taket.
New Body – Försäljningen pågår. Kataloger finns i stugan att hämta för försäljning. Man kan
även skriva sin egen beställning i stugans katalog som sitter på anslagstavlan.
Anslagstavla – Anslagstavlan i klubbstugan kommer att minskas något. Behovet av en stor
tavla finns inte längre. En svart metalltavla, likanden Tjänstehundstavlan, kommer att
beställas i måtten 130 x 80 med logga på. Man sätter upp anslag med magneter.

5. Rapport sekreterare
Ny hundpolicy från SBK. Sätts upp på anslagstavlan.

6. Rapport kassör
1 Reseräkning och 2 utlägg till medelmmar.
Kökets inkomster 2013 Inkomster 16.800:- och utgifter 28.400:- Redovisas inkomster från
ffa. tävlingar från köket rätt?

7. Rapport sektorer
Agility – Inget rapportera.
RAS mental - MH 31/8, 8 hundar.
RAS utställning- Off.utställning, Poäng utställningschampion – Erika jobbar vidare. Ansäker
för utställning 2017. Kan ställa in utställningen senast 2015.
BoL- Lydnadstävling 21/9, Lydnadstävling 2015 sökt 24/5 & 20/9. BoL söker ev. För 2
brukstävling under 2015 vår och höst.
Tjänstehund - Vilande, kontaktperson vid frågor Jenny Lund
Hundägarutbildning- höstens kurser: valkurs har inget startdatum än, agility-grundkurs är
startad, allmänlydnad startar november anmälan på hemsidan /kurser.
Rallylydnad - Tävling 2015 sökt 9-10 maj, en mindre i sektorn då Linda Landby slutat.
Avslut av kurs under september.

8. Vision och målsättning
Linda trycker själv en plansch på A3papper som sätts på anslagstavlan. Använder klubben
kopiator.
Nordmalings Brukshundsklubb
Box 8
914 21 Nordmaling
BG. 5810-1213
www.nordmalingsbrukshundklubbse

9. Hemsidan
Formulär för att boka stuga är under uppbyggnad. Formuläret ska läggas på hemsidan för att
tydliggöra vilka som kan boka och kostnader. Medlemmar kommer framöver att debiteras
halva hyreskostnaden.

10. Annonsbladet
Hundensdag 27/9, Medlemsfest 25/10 och medlemsmöte 23/9.

11. Ny policy för hundhållning
Skrivs ut och sätts upp på anslagstavlan.

12. Övriga frågor
ÖND valberedningsarbete presenterades. Sätts på anslagstavlan.
Datumträff med kommun ang marknaden. Elin och Bitte tar kontakt.
Fyllnadsval av Linda Landby i styrelsen? Bordläggs till nästa möte.

13. Nästa möte
2/10 18.30

___________________________
Justerare Veronica Erlingsson

___________________________
Justerare Erika Karlsson

___________________________
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