
 

Nordmalings Brukshundsklubb 

Box 8 

914 21 Nordmaling 

BG. 5810-1213 

www.nordmalingsbrukshundklubbse 

 

Nordmalings Brukshundklubb   2015-10-13 

Klubbstugan Olofsfors   Styrelsemöte 
Organisationsnummer: 894003-7511 

  

 

Närvarande: Jenny Lund, ordförande  

  Elisabet Nilsson, ” Bitte” sekreterare 

  Jouni Isoaho, kassör 

  Erika Karlsson 

  Elin Dalsfelt 

  Linda Landby 

  Tom styrelseplats 

Meddelad frånvaro: Linda Strandgren 

  Anette Arenborn 

 

1. Mötets öppnande 
Jenny hälsar välkommen och öppnar mötet. 

 

2. Presentation 
Presentation av NBHK:s nya kassör Jouni Isoaho. 

 

3. Val av justerare 
Till justerare valdes Erika Karlsson och Linda Landby. 

 

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor 
Dagordningen godkändes med till läggspunkter under övriga frågor. 

5. Protokollsuppföljning  

Vägen – Styrelsen beslutar att mera grus läggs på vägen till våren då gruset kan ”köras ner i 

den då mjuka vägbanan”. 

Valberedningen – En till vakant plats till i styrelsen då en ledamot avsagt sig sin plats. 

Valberedningen bjuds in till nästa styrelsemöte inför 2016 års styrelsearbete.  

Swishbetalning – Överlämnas till nya kassören att undersöka. 
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Samordningskonferans ÖND - 7-8 November i Luleå, anmälan sista oktober till ÖND. 

Utskick till sektorerna om att intresse anmälan till sekreterare innan 28/10 för att sekreterare 

skall skicka in gruppanmälan den 30/10. 

Medlemsmöte 2 nov - Vårdhund bokad med Zonita Ödling. Annonserat på hemsidan och 

klubbmejlen. Inbjudan till Kommunens enhetschefer. Bitte ansvarar för fikat. 

Höstträff med sektorerna 23 nov - Tacos och efterrätt ansvar Bitte och Elin för. Dagordning 

för träffen läggs.  

Domarpriser – Beställt av Elin och klart att delas ut. 

Newbody – Försäljningen inbringade ca.10.000 i förtjänst. Tackar så mycket för denna gång! 

Träningshelg, 5-6/9 - Positivt gensvar ca.20 deltagare. Styrelsen beslutar att anordna 

träningshelg även på våren -16. 

Hundensdag - Genomfördes med god uppslutning. Bättre annonsering i år tillsammans med 

Djuraffären. Bättre att vara på ”affärssidan” med tältet och visningen av grenar. Rolig 

gissningstävling. Många besökare som kom fram till oss. 

Stolar - Erica kollar nya stolar till ”mötesbordet” samt 26 bättre begagnade till samlingssalen. 

Förslag tas fram för styrelsen vid nästa möte. 

KM – Gick av stapeln helgen 4/10 kl 10.00. Bruks-, agility-, lydnad- och rally-grenar med 

god uppslutning av tävlande ekipage. Ett nytt förslag på upplägg diskuterades men kommer 

att tas på sektorsträffen 23/10.  

6. Rapport sekreterare 
Inkommen post: 

 Kurs för blivande ringsekreterare. Kursen vänder sig till medlemmar i SKK med 

intresse för utställningsverksamheten. Pågår under två helger, ca 10-16 inklusive 

avslutande provskrivning. 24-25 oktober och 28-29 november 2015 Dalarna, Skickat 

vidare till RUS Utställning. 

 Samordningskonferans 7-8 November i Luleå. Intresseförfrågan skickat till sektorerna. 

Svar den 28/10 till sekreterare. 

 För att kunna tillgodose utbildningsbehovet av tävlingsfunktionärer hos alla 

lokalklubbar inom ÖND vill vi nu inventera vilka regionala 

tävlingsfunktionärsutbildningar våra lokalklubbar är i behov av. De utbildningar som 

är regionala, dvs bedriv i distriktets regi och denna förfrågan avser är:  
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Tävlingsledare Bruks, A och B 

Tävlingsledare Lydnad 

Tävlingssekreterare 

Bruksdomare 

Lydnadsdomare 

Skyddsfigurant         

Vi ber vi er att senast 31/10 inkomma med antal medlemmar ni, i mån av utbildning, 

avser att utbilda under 2016. Skickat vidare till BoL. Jenny tar kontakt med BoL. 

 Inbjudan till utbildning till agilityinstruktör (A1) i Piteå Datum: 28-29 november 0ch 

12-13 december kl. 9 – 17. Skickat till Ag. 

 

7. Rapport kassör 
Isso har startar kassörs uppdraget med bokföring av verifierade räkenskaper. En reseräkning 

godkänd. Reseräkningar skall komma in senast 31/12 för bokföringen skall ske på rätt år.  

 

8. Rapport sektorer  

Agility – AG frågaa om det blir ridhusträning? Intresset för Ag träning skall kollas upp bland 

Ag utövande samt kursdeltagare för att se om AG träning i ridhus är befogat.  

RAS mental – Inget att rapportera 

RAS utställning - Off. Utställning 12 sept. gick bra. Samarbetet fungerade bra med Umeå. 

Samordningsvinster med att ha utställningen tillsammans vilket Erika frågar Umeå om. 

Funktionärsstipendium söks för utveckling av utställningsutveckling. Erika ansvarar för 

underlag till ansökan som färdigställs av Jenny. 

BoL - Lydnadstävling 20 sept. genomförd.   

Tjänstehund - Vilande, kontaktperson Jenny Lund  

Hundägarutbildning - Ett datum instruktörsutbildning sätts under december. Jenny pratar 

med HUS. Allmänlydnads kurs start 19/10 med 14 deltagare. Bitte kollar medlemskap på 

deltagarna.  

Rallylydnad – Styrelsen rekommenderar att Linda Landby skickas på domarutbildning. 

In.off. tävling 1/11 där tre skrivare ska examineras.  
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9. Vision och målsättning 

Inget denna gång. 

10. Hemsidan & FB 

Hemsidan är uppdaterad. Vi håller tonen vänlig som vanligt på FB!! 

11. Annonsbladet  

Ny Annonsbladsansvarig blir Linda Landby. Linda tar kontakt med Strike för vidare info. 

12. SBK-förtjänsttecken  

Två bronsförtjänsttecken söks. Bitte ansvarar. 

13. Nästa möte  

9/11 kl 18.30 Linda tar fikat. 

14. Övriga frågor  

Anticimex råttor i förrådet – Försäkring i Länsförsäkringar betald i juni 2015 men det ingår 

inte skadedjursförsäkning. Städning av förrådet den 1/11 kl 13.00. Ansvariga från Bol och 

RAS Metal tillfrågas att hjälpa till. Inköpta plastbackar till allt material. Där efter tas beslut 

om en bekämpning av råttor ska utföras av Anticimex. 

Avtackning av avgående ledamöter sker på årsmötet. 

Okt. 2016-jubileum – Arbetsgrupp kring arrangemang tas upp på sektorsträffen. Intresserade 

att ordna fest hör av sej till styrelsen. 

Ridhuset – Sammanställning över behovet görs till nästa styrelse möte. 

 

___________________________           ___________________________ 

 

Justerare Linda Landby                 Justerare Erika Karlsson 
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___________________________ 

Sekr. Elisabet Nilsson 


