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Nordmalings Brukshundklubb   2015-06-08 

Klubbstugan Olofsfors   Styrelsemöte 
Organisationsnummer: 894003-7511 

  

 

Närvarande: Jenny Lund, ordförande  

  Elisabet Nilsson, ” Bitte” sekreterare 

  Erika Karlsson,  ledamot 

  Elin Dalsfelt, ledamot 

Meddelad frånvaro: Linda Strandgren, ledamot 

  (deltog via telefonsamtal om vägfrågan) 

Anette Arenborn   

  Birgitta Johansson,  kassör 

2 vakanta  

 

1. Mötets öppnande 
Jenny hälsar välkommen och öppnar mötet. 

 

2. Val av justerare 
Till justerare valdes Erika Karlsson och Elin Dalsfelt. 

 

3. Godkänna dagordningen samt övriga frågor 
Dagordningen godkändes och övriga frågor lades till. 

 

4. Protokollsuppföljning    

  

Vägen - Anbud på förbättring av vägen är inlämnad. 29000:- + moms för dikning bombering 

(hyvla upp den) samt trumma 30 cm trumma. Styrelsen beslutar anta anbudet och att detta 

påbörjas under sommaren. Infart till Brukshundklubben under tiden vägen görs, blir från 

Minkfarmsvägen. Erika fortsätter med kontakt med entreprenören. 

Valberedningen – Jenny har pratat med Per-Arne. Annelis Wård tar över kassörsuppgifterna 

pga av sjukdom. Suppleant plaster är fortfarande vakanta. 

Hyra av planen – Intresserade har inte fullföljt kontakten kring uthyrning. 

Sop-/krattmaskin – Sopning kvarstår och Christer Forsell ansvarar för att ta kontakt när 

planerna är torra och körbara. Handkrattningen uteblir detta år. Städning av baksidan av 

stugan gjord av Bitte och Elin.  

Domarpriser – Elin hämtat ut 5 av 30 beställda. 

Swichbetalning – Bordläggs eftersom det är sjukdom.  
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5. Rapport sekreterare 
Kreditfakturor skickade till kassörsersättare. 

Rapport ang. lydnad skickad till Gunilla BoL. 

Svenska Agilityklubben har lämnat info om medlemskap. 

 

6. Rapport kassör 
 Erika tar utbetalningar för domarersättningar till Annelis Wård. Elin skickar all post 

rörande ekonomin till Annelis Wård. Jenny ringer från klubben och berättar hur 

styrelsen planerat lösningarna. 

 Styrelsen godkänner utbetalning för SM deltagande 2015. 

 

7. Rapport sektorer  
 Agility – Tävlingen 29-30/5 genomförd.  

RAS mental -  MH 23/8. Vid rensning av förrådet kasserades div MH material pga 

råttinvasion. Mejla Anette om att införskaffa nytt material. Bitte mejlar Anette. 

 RAS utställning – In.Off gick bra. Erika fick hoppa in som domare vid sent återbud. 

 BoL – Genomfördes med 7 stycken deltagare. 

 Tjänstehund - Vilande, kontaktperson Jenny Lund 

 Hundägarutbildning - Inget rapportera. 

 Rallylydnad – Genomförd tävling. Många deltagande. 

 

8. Vision och målsättning     
Bordläggs till nästa möte. 

       

9. Hemsidan      

Mejla igen till sektorer om att Webban Nina har semester i juli.  

     

10. Annonsbladet 
 Juni – prova på rally, semester stugöppet, glad sommar 

 Juli – Marknadsannons 

 Augusti – Stugjouröppet igen, Agility prova på kvällar, Lydnadtävling och utställning 

 

11. Marknaden      
 Erika Norberg och Lena Edström ringer ang. funktionärer till lotteri och biljett 

försäljningen. 

 Elin ringer Elisabet W på kommunen ang. annonsen.   

 Markering på gatorna är gjorda. 
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 Annelis kontaktad ang. betalningen av knallare för marknaden. 

 

 

       

12. Träningshelg hösten 2015 
Det planeras för en träningshelg den 5-6/9 likande klubben arrangerade i våras. Vidare 

planering görs vid styrelsemötet i augusti. Klubb mejl och anmälan till Elin. Ändring av tider 

9.00 -15.00 med avbrott för lunch. Ta med ringträning under helgen då Off. Utställningen är 

näst kommande helg. Sista anmälningsdag 1/9. Jenny mejlar Nina om annons på hemsidan. 

 

13. New Body 
Styrelsen bestämmer att vi säljer kläder från New Body med säljstart den 17/8. Jenny beställer 

från New Body. 

 

14. Nästa möte 
10/8 Kl 18.30 

 

15. Övriga frågor 
 Skylt till förrådsdörren att: 

a. Hundmat och spån får ej förvaras i förrådet pga. råttor. 

Var noga med att plastlocket kan stängas pga. råttor. 

b. Rengör gräsklippare från gräs med vattenslangen, då råttor gör bon av 

gräsklippet annars. 

Bitte tillverkar skyltar!! 

 Takläckage på förrådet. Bitte mejlar Christer och Isso. 

 Medlemsmöte hösten 2015 planeras under augustimötet. 

 Hörneforsdagen 22/8 Vi deltar med en hundpromenad. Elin FaceBook om detta. 

 

 

 

 

 
___________________________           ___________________________ 

 

Justerare Elin Dahlsfelt                   Justerare  Erika Karlsson 

 

 

 

___________________________ 
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Sekreterare Elisabet Nilsson 

 Sekr. Elisabet Nilsson 


