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Nordmalings Brukshundklubb   2014-02-04 

Klubbstugan Olofsfors   Styrelsemöte 
Organisationsnummer: 894003-7511 

  

 

Närvarande: Jenny Lund, ordförande  

  Elisabet Nilsson, ” Bitte” sekreterare 

  Birgitta Johansson,  kassör  

  Linda Strandgren, ledamot 

Meddelad frånvaro: Erika Karlsson,  ledamot 

  Elin Dalsfelt, ledamot 

  Ida Gustavsson, suppleant 

  Veronica Erlingsson Suppleant 

  Tom styrelseplats 

1. Mötets öppnande 
Jenny hälsar väkommen och öppnar mötet. 

 

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

 

3. Godkänna dagordningen samt övriga frågor 
Dagordningen godkändesmed tillägg av  

Julpynta stugan  

Träff med stugansvarig  

Skottning av grusplan och vägen  

 

4. Protokollsuppföljning    

  

Cirkelledarutb.- Ska läggas på hemsidan som information. Datum är fastställt till  

19 och 26 /11.  Man anmäler sej via studiefrämjandets hemsida.  

  

Lektionssalen – Lektionssalen är klar. 

Sponsorer -  Bordläggs till nästa möte.    

  

Vägen – Vägen är lite bättre sedan det lagts på mera grus av Kommunen. Om det behövs 

mera grusförbättring bekostar vi det själva. Bordläggs till nästa möte för bättre underlag till 

beslut.  

Sektorsträff – Bitte skickar ut minnesanteckningar från träffen 141015 Styrelsen tycker att 

det är en bra rutin för kommande år att ha en sektorsträff på hösten för sammanställning av 
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verksamheten under säsongen. Vi saknade två sektorer närvaro. Att ta till våren: 

tävlingspriser, kökspriser.    

Projektor – Vi fortsätter med inköp. 

Entréskylt – Christer jobbar vidare med skylt till entrén.  

  

Grusplanen – Gräsplanen behöver rensas från ogräs. En ”vår” uppgift. 

Ledamot till Valberedningen – P-A pratar med föreslagen medhjälpare till valberedningen 

2105.   

Medlemsfest – Styrelsen tackar för en trevlig fest. Speciellt tack till Erika Nordberg och 

Annika Moström som arrangerade denna.  

Anslagstavla – Christer jobbar vidare.    

Sop-/krattmaskin – Bordläggs till nästa styrelsemöte. 

      

  

5. Rapport sekreterare 
ÖND-konferensen är inställd. Inget att rapportera från ÖND. 

 

6. Rapport kassör 
Månadens ekonomiska rapport visades.  

 

7. Rapport sektorer  
Agility – Inget att rapportera från sektorn. Städat efter säsongen på grusplanen; hinder, staket 

inne. Riset är borta från diket.  

RAS mental- Inget från sektorn att rapportera. 

RAS utställning- Inget att rapportera från sektorn 

BoL- Inget att rapportera från sektorn 

Tjänstehund - Vilande, kontaktperson Jenny Lund 

Hundägarutbildning- Allmänlydnadskurs är startad av Gunilla. 

Rallylydnad-  Inget att rapportera från sektorn 

 

8. Vision och målsättning    
Planschen omarbetas så att den fungerar utan datum.    

      

  

9. Hemsidan      

Nina kontaktas av Bitte så att detta läggs in på hemsidan...  

 Formulär för att boka stuga, planer mm 

 Cirkelledarutb. 

 Gästbokens skrivruta kommer in först.  

 Hundensdag  



 

Nordmalings Brukshundsklubb 

Box 8 

914 21 Nordmaling 

BG. 5810-1213 

www.nordmalingsbrukshundklubbse 

      

  

10. Annonsbladet 
14 dec numret: God jul och välkomnar till årsmöte 

      

11. Årsmötet 
Styrelsen lägger årsmötet för 2015 22/2 kl 13.00 

Vi söker förtjänsttecken till två brons och två silver. 

Jenny skickar ut till sektorerna och begär in årsberättelse för 2014. Ska vara inne 1/1  

Jenny efterfrågar 2015 års budget tills 1/1. 

 

12. Valberedningen 
P-A kommer att ringa styrelse funktionärer att fundera över sitt uppdrag i styrelsen för 2015. 

Till nästa styrelsemöte kollar vi dessa sektorer inför 2015. Vilka sitter kvar 

Jenny – Metal, Linda S  Agility, Erika – Ras utställning, Ida – BoL, HUS – Elin, Rally/Stuga  

- Bitte 

 

13. Nästa möte  
8/12 18.30 Bitte tar fika 

 

14. Övriga frågor 
 Julpynta stugan -  Bitte köper in ny  ljusslinga. Vi pyntar den 8/12 lite tidigare. 

 Ridhuset - 6 tillfällen bokas i ridhuset med start. Linda kollar med Rally och Agility 

om datum. 

 Träff med stugansvarig – Tid för träff bokas i april med Isso och Christer. 

 Skottning av grusplan och vägen  - Birgitta kollar när sista fakturan betalades.

     

 

 
___________________________           ___________________________ 

 

                  Justerare Birgitta Johansson Justerare  Linda Strandgren 

 

 

 

___________________________ 


