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Närvarande:

Meddelad frånvaro:

Jenny Lund, ordförande
Elisabet Nilsson, ” Bitte” sekreterare
Birgitta Johansson, kassör
Linda Strandgren, ledamot
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 Erika Karlsson och Birgitta Johansson.

3. Godkänna dagordningen samt övriga frågor
Övriga frågor lades till dagordningen.

4. Valberedningen
Per-Arne Johansson valberedningen har läget under kontroll. Jenny håller kontakt med P-A

5. Protokollsuppföljning
Cirkelledarutb. - Studiefrämjandet hör av sej när de kommer ut med nya datum.
Sekreterardator – Inte inhandlat än.
Vägen – Bordläggs till mars, april. Vidtalad entreprenör lägger anbud på pris och arbete. Ca
55:- metern.
Valberedningen – P-A valberedningen frågar till tänkt om valberedninguppdrag 2015.
Datum – Sektorsträff blir den 12/3. Förslag på KM blir en kväll 5/5 för att möjliggöra för
fler att delta. Skickas ut till sektorer för synpunkter av Jenny.
Årsmötet – Styrelsen förbereder årsmötet. Genomgång av sektorena och deras medlemmar.
Sammanställning av utbildade, förtjänsttecken sökt och beviljade.
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Sop-/krattmaskin – Elin (bordläggs till mars)
Larm – Bitte har pratat med Krister.
Medlemsregistrering – Bitte redogör för problemen som uppstår när inte kursdeltagare
anmäler sin medlemskap. Elin ger förslag om att ett info blad samt inbetalningsavi läggs i
kursdeltagrna mappen som de får vid start av kurs. Elin tar kontakt med Erika Norgern HUS
och lägger fram förslaget.
Verksamhetsredovisning SBK- Inskickad.
Kannan 2015 – Linda sammanställer Kannan för 2015. Få anmälda

6. Rapport sekreterare





Inki Sjösten skickat ut en förlagsfolder på material, böcker, CD skivor – Skickat
vidare till Erika Norberg HUS.
Nordmalingskommun informerar om att det är dags att ansöka om föreningsbidrag.
Svenska Kennelklubbens valberedning söker dig som är intresserad av att ingå i
Svenska Kennelklubbens centralstyrelse som ordinarie ledamot eller suppleant med
start hösten 2015.
ÖND fullmäktige 28/2 – 1/3 ElinDalsfelt, Elisabet Nilsson och Irén Olofsson åker
från NBHK. Bitte anmäler.

7. Rapport kassör
Birgitta visar ekonomiska läget för 2014 inför årsmötet.

8. Rapport sektorer
Agility - sektorn 2015? Verksamhetsberättelse och budget är inskickade.
RAS mental - Klar 2015, har pratat med Anette Arenborn
RAS utställning - sektorn 2015? Verksamhetsberättelse och budget är inskickade.
BoL- sektorn 2015? Verksamhetsberättelse och budget är inskickade.
Tjänstehund - Vilande, kontaktperson Jenny Lund
Hundägarutbildning- Klar 2015.Verksamhetsberättelse och budget är inskickade.
Instruktörsutbildning ev på gång.
Rallylydnad- Klar 2015, Verksamhetsberättelse och budget är inskickade.

9. Vision och målsättning
Ny plansch sätt upp inom kort.

10.Hemsidan
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Jenny o Bitte har träffat Nina för att justerat/uppdaterat hemsidan på nya ideér.

12. Annonsbladet
Ridhusträningen och träningen på Plantskolan läggs ut på Annonsbladet.

13. Träningshelg 2015
En träningshelg med alla sektorer som tränar sina grenar under en helg tillsammans. Tanken
är att vi hjälper varandra och inte bjuder in någon specifik instruktör. Tas upp på
sektorsträffen 12/3.

14. Nästa möte
Årsmötet 22/2 kl 14.00

15. Övriga frågor

 Medlemskvällar – tas upp på årsmötet och ber årsmötet om förslag på teman till 2
st medlemskvällar under 2015.
 Träff med stugansvariga - Bitte och Elin bokar träff med stugansvariga efter
årsmötet.
 Skottning av grusplan och framför bron - .Erika Karlsson kontaktar Vikman innan
nästa kurstillfälle 5/2.
 Draghundsträning- Frida Brännström planerar en infokväll kring draghundträning.
Erika Karlsson hjälper till med kurslistor och annonsering. Erika kontaktar Frida.

___________________________

___________________________

Justerare Birgitta Johansson

Justerare Linda Strandgren

___________________________
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