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Nordmalings Brukshundklubb   2015-03-09 

Klubbstugan Olofsfors   Styrelsemöte 
Organisationsnummer: 894003-7511 

  

 

Närvarande: Jenny Lund, ordförande  

  Elin Dalsfelt, viseordf. 

  Elisabet Nilsson, ” Bitte” sekreterare 

  Birgitta Johansson,  kassör  

  Erika Karlsson,  ledamot 

  Anette Arenborn, ledamot 

  Paula Lindgren, suppleant 

   

Meddelad frånvaro: Linda Strandgren, ledamot 

  Tom suppleantplats 

 

1.Mötets öppnande 
Jenny hälsar nya styrelseledamöter välkommen och öppnar mötet. 

 

2. Presentation 
Presentation av styrelseledamöter samt styrelsens uppdrag. 

 

3. Val av justerare 
Till justerare valdes Elin Dalsfelt och Paula Lindgren. 

 

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor 
Dagordningen godkändes med ett tillägg under protokollsuppföljning: ÖND fullmäktige 

 

5. Protokollsuppföljning    

  

Cirkelledarutb.- Studiefrämjandet har ej kommit med datum för utbildningen.  

Sekreterardator - Inte inköpt än av sekreterare. 

Vägen - Bordläggs till april.     

Valberedningen -– En suppleant plats tom i styrelsen. Valberedningen fortsätter arbetet med 

att tillsätta den sista suppleantplatsen. Jenny tar kontakt med valbererdningen 

Årsmötet -– Styrelsen fick i uppdrag från årsmötet att  

 inför nästa år att lägga årsmötet på en vardagskväll. 

 plocka bort pokaler i Kannanutmärkelser och ersätta med plakett på sköld i stugan och 

diplom till personen.  
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Sop-/krattmaskin - Elin arbetar vidare med kontakter att lösa krattning/borstning av 

gräsplanen i vår.     

Draghund - Erika K arbetar vidare datum för draghundsinformation till medlemmar. 

Medlemsregistrering - Elin fortsätter att arbeta med en inforamtions lapp i kursmappen till 

kursdeltagarna. Klart till nästa kurs. 

Träff med stugansvariga - Träff, genomgång och nedtecknade av stuggruppens ansvar. har 

genomförts.  Antal åtgärdspunkter skrivna för säsongen 2015. 

ÖND fullmäktige - Elin och Elisabet redogör för innehållet under  ÖND Fullmäktige 28/2 -– 

1/3  i Skellefteå.   

      

      

6. Rapport sekreterare 
 NBHK är inbjudna till Våryran under lördagen 9/5 på Nordmalings centrum. Styrelsen 

beslutar att vi inte deltar i detta arrangemang i år 2015. Vi satsar på Hundensdag i 

höst.  Elisabet svarar via mejl. 

 Utskottsgruppen Mental har på uppdrag av Utskottet för avel och hälsa gjort en 

översyn av utbildningsplaner inom mentalområdet och vi har gjort en ändring och 

några mindre justeringar i utbildningsplanerna. Skickad till RAS mentalsektor. 

 

7. Rapport kassör 
En reseräkningar inlämnad och godkänd. Den ekonomiska rapport för februari presenterades. 

Budget godkända för alla sektorer utom för BoL som ej var fullständig.  

 

8. Rapport sektorer  
 Agility - Budget inlämnat. Inget att rapportera. Linda kontaktansvarig från styrelsen. 

 RAS mental -  Budget inlämnat. MH i augusti planerat. Anette kontaktansvarig från 

 styrelsen. 

 RAS utställning - Budget inlämnat. Anmälningsprogrammet inköpt. In.off 14/5 Erika 

 kontaktansvarig från styrelsen. 

 BoL- Budget måste omarbetas. Kontakt ansvarig från styrelsen Paula. 

 Tjänstehund - Vilande. Kontaktperson Jenny Lund 

 Hundägarutbildning -  Budget inlämnat. Kontaktansvarig Elin. 

 Rallylydnad – Budget inlämnat. Kontakt ansvarig Elisabet. 

 

9. Vision och målsättning     
Affischen är tryckt och klar. Montering ansvarar Linda för.  

  

      

  

10. Hemsidan 
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 Skicka kontaktuppgifter till styrelse och sektorer. Elisabet ansvarar efter sektorsträffen 

att skicka dessa uppgifter.   

      

  

11. Annonsbladet 
 ”Gruset är framme- lägg träning på klubben” 

 In Off  14/5 Anmälan  via hemsidan.   

  

 

12. Sektorsträff 12/3  
Punkter att ta underkvällen:     
Ansvarsområden -– Karta bifogas till instruktioner   

  

Helgdag bestäms för KM:et.   

Intresse frö en gemensam träningshelg med alla sektorer tillsammans. 

Stugjour – fördela på sektorer 

Köket – fördela  stugjourkvällarna 

Tävlingar/träningskvällar organiseras 

Studiefrämjandet – vikten av listor 

Prova på kvällar - Hundmöten, Passivitetsträning och Belöning och lek- intresserade personer 

som vill/kan hålla i dessa. 

Beställa mat - Elin beställer planka från COOP för 12 st.  

     

13. Medlemsmöte 
Förslag på Medlemskvällar från Årsmötet blev Coreträning för hund,  NoosWork för hund, 

Informationsmöte om utställnings ringträning. Till medlemsmöte i april tillfrågas Monica 

Blom om NoosWork. 

 

14. Nästa möte 
13/4 kl 18.30 Erika tar fika 

 

15. Övriga frågor 
Umeå Hundungdom vill låna planer till lydnadstävling19/9. Jenny svarar att det går bra. 

Styrelse tar köket och intäkterna för försäljningen  

 

 
___________________________           ___________________________ 

 

                  Justerare Paula Lindgren   Justerare  Elin Dalsfelt 
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___________________________ 


