Nordmalings Brukshundklubb
Klubbstugan Olofsfors
Organisationsnummer: 894003-7511

Närvarande:

Meddelad frånvaro:

Jenny Lund, ordförande
Jouni Isoaho, kassör
Elin Dalsfelt, ledamot
Gunilla Forsberg, ledamot
Sofia Johnels, suppleant
Anette Arenborn, sekreterare
Erika Karlsson, ledamot
Birgitta Karlsson, suppleant
Linda Landby, ledamot

1. Mötets öppnande
Elin hälsar välkommen och öppnar mötet.

2. Val av justerare
Till justerare valdes Sofia Johnels och Gunilla Forsberg

3. Godkännande av föregående protokoll
Protokollet 160502 godkändes.

4. Godkänna dagordningen samt övriga frågor
Dagordningen godkändes.
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Styrelsemöte

5. Protokollsuppföljning
Valberedningen - Jenny har träffat valberedningen och lämnat över aktuella dokument på
personer som ingår i styrelse, revisorer och valberednigen samt mandatperioder för respektive
person och de önskar komma på styrelsemötet i oktober. Jenny L bjuder in dem till det mötet.
Klubbkläder – Styrelsen tittar jackan och västen Tollarp från Engelsson. Dam storlekar 4046 är tillfälligt slut och finns i lager from 160905. Styrelsen beslutar att jackan köps in som ny
klubbjacka. De storlekar som finns får provas och beställas under augusti. Jenny L meddelar
Nina om annons med storleksguide.
Krattkväll – Kommunen har inte krattat planen så det blir inte år. Det krattades runt stugan
och kring parkeringen, inte så många deltog under kvällen.
Gräsplanen- Offert från Silverwings: 1 gång/veckan med arbetstid på 2,5 tim/gång och 250
kr/timme. Ca pris blir 7500. Styrelsen beslutar att Silverwings klipper gräsplanen sommaren
2016.
Studiefrämjandet – Gunilla har träffat Anna J från Studiefrämjandet. Erika Norberg och
Gunilla Forsberg har fått inloggningsuppgifter för att kunna starta aktiviteter/studiecirklar.
Cirkelledareutbildning blir under hösten 2016. De som gått cirkelledarutbildningen behöver
inte gå om den. Studiefrämjandet har en styrelseutbildning som de erbjuder. Gunilla får
fortsättningsvis vara styrelsen länk till studiefrämjandet.
Stugansvarig – Izzo har pratat med Jan Karlsson och han tar på sig ansvaret som ”hustomte”
under året. Kontakt och uppgifter till Jan får till och börja med gå genom Izzo.
Klubbfesten – Ingen ny information, festkommittén har ny träff efter sommaren.
Vägen - Bordläggs till nästa styrelsemöte
Soptunnan- Är fixad.
Marknaden- Det rullar på, nytt möte i slutet av juni. Erika N och Lena E har ansvar för att
samordna funktionärer.
Kurs o instruktörskväll- Har mejlat och frågat om datum i april men inte fått svar av Maria
Brandel. Återkommer till augustimötet.
Skottning- Bordläggs till augustimötet.
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6. Rapport sekreterare
Inget har inkommit.

7. Rapport kassör
Reseräkningar- Två inkomna som godkändes
Swishbetalning- Är klart men det blir lite svårt med bokföringen. Ett nytt konto har öppnats
dit swishbetalningarna går sedan flyttas pengarna över till ordinarie konto och kan då
bokföras. Det kommer att bli andra swishnummer för kursavgifter och medlemsavgifter, de
olika swishnumren kommer att sättas upp på anslagstavlan i kontoret när allt är klart.
Deklaration- Skatteverket har godkänt ”ansökan om befrielse om att lämna särskild uppgift”
fram till 2019. Jenny L kontaktar Skatteverket och frågar om några andra
deklarationsuppgifter ska skickas in.
Inköp till markanden- Nytt elmaterial för 6 000 kr köps in.
Ersättning från Studiefrämjandet- För att hitta rutiner kring detta så planerar Izzo och
Gunilla en träff tillsammans med Erika N.

8. Rapport sektorer
Agility- 26/7 Sommarcupen.
RAS mental- Testledare saknas till MH 21/8.
RAS utställning- Inoff utställning 5/5, gick bra.
BoL- Lydnad 21/5, gick bra men få anmälda. Finns inget datum för de nya lydnadsreglerna,
Linda O kommer att representera ÖND vid en centralträff kring de nya lydnadsreglerna.
Tjänstehund - Vilande, kontaktperson Jenny Lund
Hundägarutbildning- Höstens kurser ligger på hemsidan.
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Rallylydnad- Tävling 22/5, gick bra. Nya skyltar köps in från Ågrens produktion(Lena E).
träningstävling 21/6. Tävling 27-28/8. Ansökan om tävlingar 2017 är inskickade.
Fortsättningskurs hösten 2016.

9. Vision och målsättning
Områden måste uppdateras.
Bör diskuteras på höstens sektorsträff.
Styrelsen och sektorerna bör presenteras på anslagstavlan i klubbstugan.

10. Hemsidan & FB
Ändra Gunillas mobilnummer.
Fråga Nina om det går att lägga mejladresser till webba och sekreterare, inte bara länkar.

11. Annonsbladet
Glad midsommar
Stugöppet igen tisdagar i augusti.

12. Träningshelg hösten
3-4/9, Jenny L mejlar Nina om en annons och Elin D tar emot anmälningar.
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13. KM
Förslag 1/10-16, Jenny L mejlar sektorsansvariga.

14. Nästa möte
8/8 kl. 18.30

15. Övriga frågor
Sportlotten- Inte intresserad.
New body- Säljs from 8/8, Jenny L är kontaktperson.
Dragracetävling- Är den 13/8 på fältet och det kommer att låta mycket. Jenny L mejlar om
en annons till hemsidan.
Kennel Passats vandringspris- Kriterierna är uppdaterade vid senaste översynen som IngaLill J godkände.

___________________________
Justerare: Gunilla Forsberg

___________________________
Justerare: Sofia Johnels

___________________________
Sekr. Jenny Lund
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