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Nordmalings Brukshundklubb   2015-12-10 

Klubbstugan Olofsfors   Styrelsemöte 
Organisationsnummer: 894003-7511 

  

 

Närvarande: Jenny Lund, ordförande  

  Elisabet Nilsson, ” Bitte” sekreterare 

  Jounio Isoaho, Kassör 

  Erika Karlsson,  ledamot 

  Elin Dalsfelt, ledamot 

  Linda Landby 

  Anette Arenborn 

Meddelad frånvaro: Tom styrelseplats 

 

1.Mötets öppnande  

Jenny hälsar välkommen och öppnar mötet. 

2. Val av justerare  

Till justerare valdes Erika Karlsson och Elin Dalsfelt 

3. Justera förra mötets protokoll  

Förra styrelseprotokollet justerades och lades till handlingarna. 

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor  

Dagordningen godkändes och lades till handlingarna.  

Punkt till övriga frågor: Inköp till Instruktörskurs. 

6. Valberedningen  

Bitte skickar över telefonlistor till valberedningen. Till styrelsen saknas förslag sekreterare 

och 2 suppleanter. 
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5. Protokollsuppföljning  

Stolar – Styrelsen beslutar att köpa in 26 st + 8 mötesstolar. Erika ansvarar för inköpet. 

Datum för årsmötet – Årsmötet läggs en vardagskväll efter beslut från 2016 år årsmöte. 

Datum för årsmötet blir 16.02.24 kl.19.00. Vi äter smörgåstårta. Bitte skickar kallelse vi SBK 

utskick senast den 16.01.01. Handlingarna finns på hemsidan senast 7 dagar innan årsmötet. 

Inbjudan läggs på hemsidan samt annonsbladet.  På FB får medlemmarna påminnelse om att 

närvara. 

Ridhuset – Styrelsen beslutar att hyra ridhuset under 6 tillfällen 3 timmar varje tillfälle. 

Datum kommer att läggas på hemsidan så fort ridhuset bekräftat offerten. 

Jubileums fest 2016 ”30 ÅR” – Gunilla Eriksson sammankallande, Erika Norberg, Linda 

Landby och Isso bildar en festkommite´. Preliminärt datum i augustimånad. 

Vägen - Bordläggs till våren  

Sektorsträffen – Genomgång av 2015 års verksamhet. Bilaga 1. 

 

6. Rapport sekreterare  

 Minnesanteckning från Samordningskonferansen Luleå 2015-11-07--08. 

Samordningkonferansen planerade kring BoL och Bruks samt domarfrågor. 
 Inbjudan tillmedlemsorganisationsträff angående organisationsförändring för 

Studiefrämjandet i Västerbotten 2015-11-18. Ingen av styrelsemedlemmarna möjlighet 

att gå. Vi har ny kontaktperson nedan under punkt Studiefrämjandet. 

 Inbjudan utbildningar BoL 2016. Skickad vidare till BoL. 
 Inbjudan till ÖND Fullmäktige 2016-03-12 – 2016-03-13, på Hotell Lappland, Lycksele  

 Beslut från SKKs Disciplinnämnd om uteslutningar av medlemmar. 

7. Rapport kassör  

Reseräkningar 3stycken godkända. Isso söker mer fakta kring redovisning kring 

Swishbetalning för klubben. 
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8. Rapport sektorer  

Agility – Inget att rapportera. Förändringar i klassindelningar och hinderpark. Ingen tävling 

sökt för 2016 för att avvakta förändringarna. Sektorsmedlemmarna sitter kvar. 

RAS mental – Preliminärt ett uppfödar MH 10 september och NBHK MH I augusti. Anette 

tar reda på mer fakta om BPH om SBK arrangerar detta och hur NBHK ska förhålla oss till 

detta. Sektorsmedlemmen sitter kvar. Figurants uppgradering skall förmodligen köras i Umeå 

i början av 2016.  

RAS utställning – Styrelsen frågar om sektorsmedlemmarna sitter kvar via Erika K. Avslags 

beslut på på stipendieansökan  

BoL – Styrelsen har tillfrågat BoL ledamöterna om fortsatt arbete och väntar på svar. 

Tjänstehund - Vilande, kontaktperson Jenny Lund  

Hundägarutbildning – Sektorsmedlemmen sitter kvar. Instruktörsmöte genomfördes 

161207. Erika N ska ta reda på de Centrala direktiv för allmänlydnadspasset, vad et ska 

innehålla. Ett antal kurser vt-16 planerades. Beslut på instruktörsmötet att ha träff vår och 

hösttermin. Instruktörerna uppmanas att själv skicka in personliga önskemål om fortbildning 

via Erika till styrelsen. 

Rallylydnad – Sektorsmedlemmarna sitter kvar 2016. Ingen domarutbildning i Rally detta år 

inom ÖND. Linda L kollar vidare kring annan möjlighet att gå domarutbildning. 

9. Vision och målsättning  

Bordläggs till nästa möte. 

10. Hemsidan & FB 

Linda L påminner Nina om hemsidans nya styrelseledamöter samt kontaktuppgifter. 

11. Annonsbladet  

 Prisuppgifterna för Annonsbladet 2016 har kommit. Styrelsen beslutar att fortsätta 

med att annonsera i Annonsbladet. 

 Annons ska 24/1 innehålla:  Årsmötet 24/2 kl19.00,  Kom och träna på 

inomhusträning i Ridhuset och Gideåväxthus. 
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12. Klubbkläder  

Styrelsen genom Bitte tar fram klubbkläder till beställning under våren. 

 Klubbjacka, instruktörsjacka 

 Träningsväst Arrac 

 Flecejacka, Ziptröja 

 Mössa 

13. Studiefrämjande  

Ny kontaktperson från Studiefrämjandet heter Eva Zetterlund. NBHK:s kontaktperson med 

Studiefrämjandet bordläggs då inget förslag kommit fram.. Bitte tar på sej att kontakta 

personer/instruktörer för de 15 arrangemang som inte slutrapporterats, som vi annars missar 

pengar från Studiefrämjandet. Brev har skickats ut till berörda personer. 

14. Nästa möte 

11/1 kl 18.30 Linda tar fikat.  

15. Övriga frågor  

 Inköp av gröt och skinksmörgås till instruktörsutbildningen.  

 Kvitton på inköp på Konsum skall sparas i kassörsfacket. Utskick till sektorerna om 

kvitton i kassörsfacket. 

 Styrelsen säger nej till försäljning av Klubbhäftet och Sportlotten. 

 

___________________________           ___________________________ 

Linda Landby                                                   Elin Dalsfelt 

Justerare                                                  Justerare 

 

 

 

___________________________ 

Sekr. Elisabet Nilsson 

 


