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Nordmalings Brukshundklubb   2014-10-02 

Klubbstugan Olofsfors   Styrelsemöte 
Organisationsnummer: 894003-7511 

  

 

Närvarande: Jenny Lund     

  Birgitta Johansson 

  Linda Strandgren 

  Elin Dalsfelt 

  Veronica Erlingsson 

   

Meddelad frånvaro: Elisabet Nilsson 

  Linda Landby 

  Erika Karlsson 

Ej meddelad frånvaro: 

  Ida Gustavsson 

 

 

1. Mötets öppnande  
Vice ordförande Elin Dalsfelt hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 

2. Val av justerare 
Linda Strandgren och Birgitta Johansson valdes till justerare. 

 

3. Godkänna dagordningen samt övriga frågor 
Dagordningen godkändes och övriga frågor meddelades; Sop-/krattmaskin, Sektorernas 

ansvarsområden, Mycket gräs på grusplanen och Invintring av stugan. 

 

4. Protokollsuppföljning     

Cirkelledarutbildning 

Inget meddelande från Studiefrämjandet.    

Medlemsmöte En bra och intressant föreläsning som besöktes av 19 st. Under 2015 bör ett 

nya teman för medlemsmöte planeras. 

Sponsorer Strike vill också vara med, logga kommer om någon vecka. 

Restaurangchansen Styrelsen beslutar att inte sälja restaurangchansen eftersom ett visst antal 

måste sälja och det kändes svårt att få dessa sålda.   

  

Sektorsträff 
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15 oktober, kl 18.30. Maten för kvällen ändras från Tacos till Hamburgare och sallad för att 

äta ur frysen. Verksamheten under 2014 kommer att sammanfattas, vad har varit bra och vad 

kan förbättras, och hur ser den planerade verksamheten för 2015. Markandsgruppen vill ha en 

stund. Finns det några önskamål kring förändringar på hemsidan. Önskas träningstid i 

ridhuset. Vård av vår gräsplan, hur ska det genomföras under 2015. ÖND-konfererns, vilka 

kan åka. Jenny gör en planering för kvällen. Jenny skickar en ny påminnelse om 

sektorsträffen till alla inbjudna. 

Entréskylt 

Christer jobbar vidare på den.     

Hundens dag 

Klubben presenterads några olika verksamheter, agility, rallylydnad, utställning, tjänstehund 

och lydnad. Några kom fram och pratade lite. Ett litet reportage på hemsidan. 

Valberedningen 

Jenny fortsätter arbetet men övriga i styrelsen får gärna kontakta personer som man tror skulle 

passa för uppdraget. Meddela Jenny om någon vill arbeta i valberedningen. Per-Arne inbjuds 

till nästa styrelsemötet. 

Medlemsfest 

Allt är planerat klart och inbjudan kommer på hemsidan. De ansvariga för festen får fria 

händer och budget är 180 kr/person. I dryckesväg bjuder klubben på välkomstdrink och avec.  

Taket, A-G-förrådet 

Ulf Nilsson har lagat det taket på förrådet. 

Vägen 

Grus till vägen har kommit och Per-Arne ska kontrollera att gruset sprids ut. 

New body 

Försäljning är avslutat och klubben kommer att göra en förtjänst på 8 700 kr. 

Fyllnadsval 

Vi begär inget fyllnadsval från valberedning utan klarar oss utan en suppleant. 

Marknadsmöte 

Marknadsgruppen har haft ett möte med representanter från Nordmalings kommun. Ny 

kontaktperson på Nordmalings kommun är Elisabet Westerlund. En informationsfolder om 

marknaden kommer marknadsgruppen att sammanställa och den kommer att finnas på 

kommunkontoret för att sprida att Nordmalings Brukshundklubb är arrangörer för marknaden. 

 

5. Rapport sekreterare 
ÖND konferensen , ingen inbjudan har kommit till klubben. Vi mejlar ut en inbjudan till 

sektorerna. Sektors- och styrelsemedlemmar har förtur, vill de inte delta så kommer andra 

intresserade erbjudas platser. 

 

 

 

6. Rapport kassör 
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En redovisning för septembermånad. Sista datum för reseräkningar och utlägg för medlemmar 

är den 8 december, Jenny mejlar ut datumet till sektorerna. Två reseräkningar godkänns. 

 

7. Rapport sektorer  
 Agility- Inget att rapportera. 

 RAS mental- Inget rapportera. 

 RAS utställning- Utställning den 14/9 gick bra. Poäng för utställningskannan är 

 reviderade, Jenny mejlar det till Nina 

 BoL- Inget att rapportera. 

 Tjänstehund - Vilande 

 Hundägarutbildning- Valpkursen har startat. 

 Rallylydnad- Inget att rapportera. 

 

8. Vision och målsättning 
Planschen är tryckt och klar, Linda S köper in två ramar. 

 

9. Hemsidan 
Jenny har ändrat efter styrelsen förslag och mejlat det till Nina.  

 

10. Annonsbladet  
Allmänlydnadskurs. 

  

11. Lektionssalen 
Det som saknas är montering av lister, eluttag och whiteboardtavlan måste sättas upp. Elin 

pratar med stugansvarig så detta genomförs. Jenny köper in en projektor för ca 4 000 kr. 

 

12. Nästa möte 
Onsdag den 5 november kl 18.30 

 

 

 

 

 

 

13. Övriga frågor 
Sop-/ krattmaskin 

Elin har frågat om den går att hyra av Nordmalings kommun. 

 

Sektorernas ansvarsområden 
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Några sektorer upplever att inte alla sektorer har genomfört sina ansvarsområden under året. 

Den sektor som får det ansvar nästa år för mer att göra. 

 

Mycket gräs på grusplanen 

Agilitysektorn tycker att det är mycket ogräs på grusplanen. Styrelsen tittar över om 

grusplanen behöver fyllas på under våren 2015. 

 

Invintring av stugan 

Görs i början av sektorsträffen. 

 

 

 

 
___________________________           ___________________________ 

 

                  Justerare Linda Strandgren  Justerare Birgitta Johansson 

 

 

 

 

___________________________ 


