Nordmalings Brukshundklubb
Klubbstugan Olofsfors

2014-05-05
Styrelsemöte

Organisationsnummer: 894003-7511

Närvarande:

Meddelad frånvaro:

Jenny Lund, ordförande
Elisabet Nilsson, ” Bitte” sekreterare
Birgitta Johansson, kassör
Linda Strandgren, ledamot
Elin Dalsfelt, ledamot
Anette Arenborn
Paula Lindgren
Erika Karlsson, ledamot
Tom styrelseplats

1.Mötets öppnande
Jenny hälsar välkommen och öppnar mötet.

2. Val av justerare
Till justerare valdes Anette Arenborn och Elin Dahlsfelt.

3. Godkänna dagordningen samt övriga frågor
Betalningen av tryckta mössor.
Mejl från styrelsemedlem.

4. Protokollsuppföljning
Vägen - Bordläggs. Erika Carlsson fortsätter med att få in anbud. Jenny kollar ytterligare
entreprenörer och prisuppgifter. Entreprenören Jenny varit i kontakt med kan göra vägarbetet
till hösten.
Valberedningen – Uppdrag att söka två suppleanter till styrelsen. Jenny kontaktar
valberedningen.
Sop-/krattmaskin – Den 12/5 på krattkvällen kommer en sopmaskin. Vi får då möjligheten
att dirigera sopningen av gräsytorna.
Träningshelg – Utvärderingen visar att alla var nöjda med upplägget; maten och
aktiviteterna m.m. Man vill att det även arrangeras till hösten. Styrelsen tar beslut i juni mötet.
Draghund - Bordlades.
Hyra av plan – Intresserade avvaktar.
Nordmalings Brukshundsklubb
Box 8
914 21 Nordmaling
BG. 5810-1213
www.nordmalingsbrukshundklubbse

Medlemsmöte - Monica Blom presenterade Nosework. 7 medlemmar.
Stugstäd - Gick bra. 7st.
Kalender/kontaktuppgifter - Bitte reviderar och skickar ut igen till sektorer och styrelse.
Krattkväll – Ändras på hemsidan. Fika för dem som kommer.
Domargåvor – Mattias Baudin får i uppgift att tillverka 30 st. domargåvor för 200:-/gåva.

5. Rapport sekreterare


Styrelsen mejlar Erika Norberg HUS ansvarig om att det vore bra om vi som klubb
kan använda nedanstående erbjudande:

”Svenska Brukshundklubben har utvecklat en central kurskalender med syfte att skapa en
samlingsplats för Brukshundklubbens kurser på brukshundklubben.se. Vår förhoppning är att
göra det lättare för hundägare att hitta en lämplig kurs och för er som klubb att hitta rätt
kursdeltagare. Många klubbar har kommit igång med att lägga in sina kurser och det hoppas
jag att ni också vill göra eftersom vi nu börjar marknadsföra kurskalendern mot medlemmar
och andra kursintresserade.”


Samordnaren för SFI , Svenska För Invandrade, Maria Lundqvist -Brömster har frågat
om föreningslivet kan erbjuda invandrare aktiviteter som mötesplatser. Styrelsen
meddelar att vi är intresserade. Styrelse ser att vi kan erbjuda en kurs om hund och
människan under vinterhalvåret.

6. Rapport kassör
Kassör lämnar en ekonomiskrapport för april.

7. Rapport sektorer
Agility- Tävling 30-31 maj Saknas folk i köket på lördag.
RAS mental- MH 23 aug.
RAS utställning- Inoff. 14 maj, Styrelsen svarar på Susanne Engströms skrivelse ang
Kannans poängberäkning vid utställning.
BoL- Lydnadstävling 24 maj
Tjänstehund - Vilande, kontaktperson Jenny Lund
Hundägarutbildning- Det planeras en start av en Instruktörsutbildningens
grundmodul hösten 2015. Agility forsättningskurs och valpkursen inställd pga. få
anmälda.
Rallylydnad -Tävling 9-10 maj, 60 starter per dag. Köket ordnat.

8. Vision och målsättning
Nordmalings Brukshundsklubb
Box 8
914 21 Nordmaling
BG. 5810-1213
www.nordmalingsbrukshundklubbse

Tavlorna med mål och vision uppsatta.

9. Hemsidan






Påminnelse till sektorerna om att Webbans har semester även detta år och att info som
skall ut på hemsidan måste in till Nina.
Krattkvällen ligger ej på hemsidan än. Jenny påminner Nina.
Justeringar av styrelsens representanter på hemsidan. Jenny kontaktar Nina.
Anette mejlar Nina om MH i Augusti.
Tryckta mössor till försäljning. Påminnelse om funktions T-Shirt.

10. Annonsbladet och COOP TV
Agilitytävlingen, lydnadstävlingen, prova på kvällar: Rally, stugöppet under tisdagar.
Bitte ringer Isso och kollar vad som går på TV på COOP.

11. Marknaden
Bitte träffar Sune Höglander 18/5 kl.18.30 ang marknadens gatmarkeringar.
Annat under kontroll.
Bitte skickar mejl till medlemmar om att ställa upp som funktionärer i början på juni.

12. Nästa möte
2/6 kl 18.30 Bitte tar fika

13. Övriga frågor




En suppleant har avsagt sej sitt deltagande i styrelsen. BOL:s kontaktperson övergår
till Jenny.
Styrelsen har tryckt upp mössor med loggan. Elin ordnar lista för köp av mössor.
100:-/ mössa.
Gräsklippningsgruppen behöver fler folk. Jenny meljar sektorerna.

___________________________
Justerare Elin Dahsfelt

___________________________
Justerare Anette Arenborn

___________________________

