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Nordmalings Brukshundklubb   2017-05-08 

Klubbstugan Olofsfors   Styrelsemöte 
Organisationsnummer: 894003-7511 

  

 

Närvarande: Nina Viklund, ordförande  

  Anette Arenborn, sekreterare 

Karin Hansson, kassör  

Erica Carlsson, ledamot  

Elin Dalsfelt, ledamot  

Birgitta Karlsson, suppleant 

Sofia Johnels, suppleant 

 

Meddelad frånvaro: Linda Landby, ledamot  

Gunilla Forsberg, ledamot 

 

 

 

 

 

 

    

§1 Mötets öppnande  

Nina hälsar välkommen och öppnar därmed mötet. 

 

§2 Val av justerare  

Till justerare valdes Erica Carlsson och Sofia Johnels 

 

§3 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 
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§4 Föregående mötesprotokoll  

Justering av 170313 protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§5 Information från nätverksträff ÖND 

12 st lokalklubbar var representerade varav Nina Viklund, Nbhk var en. 

Det togs upp bl.a. om vad en styrelse har för ansvar. Många tankar och aha-upplevelser dök 

upp. 

De har en önskar om att vi är representerade på fullmäktigemöte ÖND 

Svara på remisser som de skickar ut. 

 

§6 Inkomna skrivelser (Rapport sekreterare) 

- Hundägarutbildningsgruppen, intresse och behovsundersökning. Lärarutbildning 

allmänlydnad samt instruktörsutbildning. Styrelsen ber Jenny att kolla upp intresset med våra 

instruktörer angående detta. 

 

§7 Kassörsrapport 

55,216.- i kassan. 

Styrelsen godkänner reseräkningar och utlägg av inkomna kvitton. 

 

§8 Rapport från sektorerna 

Rallylydnad: Rallylydnadstävlingen den 27-28/5. Gunilla F och Birgitta hjälper till i köket på 

Lördag. Nina lägger ut en förfrågan/vädjan angående hjälp i köket på söndagen till våra 

medlemmar via FB.  
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Utställning: Jobbar som bäst på den Officiella 

HUS: Tyvärr är alla tre utannonserade kurserna inställda p.g.a för få anmälda. 

RAS- mental: se $17 angående MH-banan. 

Inköpt tre st. lekföremål som är riktig enligt nya reglerna för MH/MT 2017. 

BoL: På lydnadstävlingen den 20/5 är det tyvärr bara anmälda i startklass.  

Tävlingsledare Gunilla Eriksson och Nina Viklund.  

Träningen har gjort ett kort uppehåll och kommer att komma igång igen på tisdagar på 

klubben.  

Tjänstehund: Miriam Baas har tagit rollen som sektorsansvarig och med detta år bygga upp 

denna sektor till att bli aktiv efter flera år som vilande.  

Agility: Vilande 

 

§9 Arvode till kassör  

Styrelsen beslutar att vi godkänner arvode till kassör på 5000.- + skatt 

 

§10 Gräsklippare. Beslut om inköp. 

Styrelsen beslutade att köpa in förslaget om självgående gräsklippare från Balsjö Handel och 

Bensin AB i Bjurholm. Sofia kollar upp olika försäkringar. 

 

§11 Agilityhinder. Beslut om inköp. 

Beslutet bordläggs till nästa möte. Ordförande tar kontakt med Iren för att få mer underlag. 
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§12 Kursverksamheten 

- Avgifter, Styrelsen beslutade att avgifter på kurser är 120.-/gång förutom valpkurs 

100.-/gång. Kurslitteratur tillkommer utöver. 

- Instruktörsbonus, poäng. Styrelsen bordlägger frågan. Ordförande kontaktar Jenny 

om ett mer utförligt underlag. 

- Antal deltagare för genomförande av kurs. Styrelsen bordlägger frågan och 

ordförande kontaktar Jenny (HUS) om mer underlag. 

- Kostnad för föredragshållare beslutas från gång till gång. 

 

§13 Medlemskväll 

Förslag, planering: 

Förslag till medlemskväll är att Miriam B, Linda O, och Jenny L, har en information om 

tjänstehund. 

Ett annat förslag är att hålla clinic med Emma Willblad 

Tredje förslag är att diskutera vår egen föreningsverksamhet, mål mm 

 

§14 Annonsbladet 

Elin pratar med Linda Landby 

 

§15 Per capsulambeslut inköp mobil 

Styrelsen beslutade att Elisabet Nilsson, klubbens marknadsgeneral, får tillåtelse att köpa en 

ny mobil. 

 

§16 Färdigställande av årsplan 

Vi funderar på ett förslag till nästa möte, om hur/vad vi i styrelsen behöver göra under året. 
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§17 Besiktning av MH-banan 

Vår MH-bana har den 26/4 besiktigas och godkänts av kontrollanter från ÖND-SBK. 

 

§18 Övriga frågor 

- Hundens dag 13/5 kl. 10-14 utanför Annas djuraffär i Nordmaling. 

Elin, Bitte och Nina träffas kl 09.00 på klubben. Elin kollar upp vilka fler som kan 

vara med. Vi kommer visa upp lite Rallylydnad, Agility, ”Klappa hundhörna” för barn 

mm 

- Träningshelg. Nina ansvarar för anmälningarna och kontaktar Bitte om inköp till 

köket. 

- Banken. Karin bokar tid med banken angående teckningsrätt. 

 

§19 Nästa möte 

14/6 kl. 18.30 på klubben 

 

§20 Mötet avslutas 

 

 

___________________________ 

Sekr. Anette Arenborn 

 

 

___________________________           ___________________________ 

 

Justerare: Erica Carlsson  Justerare: Sofia Johnels 
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