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Närvarande:

Meddelad frånvaro:

Elin Dalsfelt, viceordförande
Elisabet Nilsson, ” Bitte” sekreterare
Jounio Isoaho, Kassör
Anette Arenborn
Linda Landby
Jenny Lund, ordförande
Erika Karlsson, ledamot
Tom styrelseplats

1.Mötets öppnande
Elin hälsar välkommen och öppnar mötet.

2. Val av justerare
Till justerare valdes Anette Arenborn och Jouni Isohao.

3. Justera förra mötets protokoll
Protokollet för mötet 151013 justerades och lades till handlingarna.

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor
Dagordningen godkändes och följande punkter lades till övriga frågor:
Issos meljadress
Städning av förrådet och vad det innebär.

6. Valberedningen
P-A Johansson från valberedningen kunde tyvärr inte komma denna gång. Bordläggs till nästa
styrelsemöte.
Nordmalings Brukshundsklubb
Box 8
914 21 Nordmaling
BG. 5810-1213
www.nordmalingsbrukshundklubbse

5. Protokollsuppföljning
Höstträff m sektorerna 23 nov- Bitte och Elin ordnar tacosmat. Få anmälda till träffen.
Punkter sätts upp för kvällen.
Stolar – Bordläggs till nästa möte.
Utbildningskonferens - Ida Gustavsson anmäldes, samt Irén Olofsson från klubben men i
egenskap av ÖND Rally ansvarig deltog hon på Samordningskonferensen 7-8/11. Rapport
från ÖND:s Samordningskonferans på sektorsträffen 23/11.
Ridhuset – Styrelsen beslutar att söka för 6 ridhusträningar kl.9 -13 söndagar. AG sektorn,
Anna-Lena och Jenny styrelsen samordnar datum för träning.
Medlemsmöte 2 nov- Genomfördes med Zonita Ödling Vårdhundsteam från Örnsköldsviks
kommun. Det kom 8 deltagare. Intressant och trevlig kväll.
Jubileum datum, förs till sektorsträffen – Planering för jubileumsfesten tas upp på
sektorsträffen.
Anticimex, råttor – Vi avvaktar med Anticimex om råttproblemet återkommer trots rensning
och tydliga regler kring vad som får vara i förrådet.
Vägen - Bordläggs till våren.

6. Rapport sekreterare





Utskick över länsklubbarnas utställningar 2018. Skickat till RAS uts.
En kompletteringsutbildning för patrullhunds-/bevakningsinstruktörer genomförs i
november på Arlanda.
Våren 2015 fick MFD, Myndigheten För Delaktighet, regeringens uppdrag att
upphandla en stödfunktion för assistanshundsverksamheten i Sverige. Svenska
Brukshundklubben har varit med i upphandlingen och MFD meddelade denna vecka
att vi tilldelats uppdraget. Uppdraget gäller i tre år från och med den 1 januari 2016.
Stödfunktionen innebär att kvalitetssäkra verksamheten genom att bl a certifiera
instruktörer med jämn fördelning över landet, skapa regelverk för tester samt
genomföra examinationer, lämplighetstester och årsprov. Detta är något som vi
kommer att hantera centralt och påverkar inte verksamheter i distrikt eller klubbar.
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7. Rapport kassör.
Från och med 151013 kommer Jouni Isoaho efterträda Birgitta Johansson som kassör för
Nordmalingsbrukshundklubb. Kassören får i uppdrag att tillsammans med ordförande Jenny
Lund kontakta banken. Två reseräkningar godkändes. Kassören undersöker Swishbetalning.

8. Rapport sektorer
Agility - Inget att rapportera
RAS mental - Inget att rapportera
RAS utställning- Styrelsen har ansökt om sökt stipendium för Erika Karlsson - ”Utställnings
kommittén funktionärstipendium”. Se bilaga
BoL- Lillemor L anmäld till tävlingssekr.utb i ÖND:s regi.
Tjänstehund - Vilande, kontaktperson Jenny Lund
Hundägarutbildning - Allmänlydnadskurs på gång. 13 deltagare.
Rallylydnad - 1/11 In.Off Rallytävling med skrivarutbildning. Tre godkända skrivare: Anette
Arenborn, Erika Norberg, Lillemor Lindström. Lena Edström bakskriver i Umeå.

10. Hemsidan & FB
Hemsidan är vår officiella annonssida. Styrelsen har lovat att hålla hemsidan uppdaterad och
aktuell. Hur FC ska hållas uppdaterad tas vidare på styrelsen.

11. Annonsbladet Nov
Linda har tagit kontakt med Strike. Annonsering för nov: ”NBHK önskar en stämningsfull
advent.”

12. Samhällstjänst
Vi har fått hjälp av en man som gör samhällstjänst under ledning av Ulf Nilsson. De kommer
att arbeta med underhåll och reparation av klubblokalen.
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13. Årsmöte
Datum för årsmöte bestäms på nästa styrelsemöte. Linda kollar med Ag och Rallysektorerna
om fortsatt arbete. Anette kollar med RAS mental. Erika kollar med RAS uts. Bitte kollar med
BOL. Elin kollar med HUS.

14. Nästa möte
7/12 kl 18.30
Anette tar på sej att adventspynta stugan.

15. Övriga frågor







Isso skickar sin nya kassörsmejl till Jenny och Nina.
Linda Landby mejlar Nina om att lägga till henne på styrelse sidan och tar bort Paula
Lindgren och Linda Strandgren.
Förrådet hat storstädats och mycket har slängts. Mycket var råttätet. Information
kommer att sättas upp på insidan av förrådsdörren. Det får inte förkomma foder i
förrådet. Man säger till om det behövs nya lådor till förvaring. Lämna förrådet i fint
skick.
Skylt på väggen att det finns utetoaletter.
Inköp av upphängningskrokar av sopar och dammsugarslang i städskåpet.

___________________________

___________________________

Justerare

Justerare

___________________________
Sekr. Elisabet Nilsson
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