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Nordmalings Brukshundklubb   2017-09-25 

Klubbstugan Olofsfors   Styrelsemöte 
Organisationsnummer: 894003-7511 

  

 

Närvarande: Nina Viklund, ordförande  

  Anette Arenborn, sekreterare 

Karin Hansson, kassör  

  Elin Dalsfelt, ledamot 

   Gunilla Forsberg, ledamot  

  Linda Landby, ledamot 

Birgitta Karlsson, suppleant 

Sofia Johnels, suppleant 

 

Meddelad frånvaro: Erica Carlsson, ledamot 

 

 

 

 

 

   

§1 Mötets öppnande  

Nina hälsar välkommen och öppnar därmed mötet. 

 

§2 Val av justerare  

Till justerare valdes Sofia Johnel och Elin Dalsfelt 

 

§3 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 
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§4 Föregående mötesprotokoll  

Justering av 170821 protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§5 Kassörsrapport 

Ekonomin är god. 

 

§6 Rapport från sektorerna 

Rallylydnad: Distriktet kommer ha en instruktörsutbildning 2018 på vår klubb. 

Utställning: Höstdubbeln är genomförd. 

HUS: Rallylydnadskurs genomförd med nöjda deltagare. 

RAS- mental: Genomfört MH med åtta hundar. Allt flöt på bra. Rottweilerklubben kommer 

hyra mentalbanan den 14 oktober. 

BoL: Lydnadstävling genomförd med 12 startande. 

Tjänstehund: inget att rapportera 

Agility: Vilande 

 

§7 Inkomna skrivelser/Rapport sekreterare 

- Elin och Bitte möte med Kommun angående marknaden som resulterade mycket positivt. 

Bitte jobbar tillsammans med kommun om ett avtal. 
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- ÖND bjuder in till Samordningskonferens den 28-29/10 på Medlefors, Skellefteå. Anette har 

skickat ut inbjudan till alla styrelsemedlemmar och sektorsansvariga. 

- SBK-info nr 5, 2017 med ett axplock bl.a. om datum för RAS/RUS konferens blir den 4-

5/11 på Scandic i Sollentuna 

- Information om den nya logotypen som alla brukshundklubbar kommer fasas in till under 

kommande år. Vidarebefordrats till styrelsemedlemmar och sektorer. 

- SBK Ny lärarutbildning grundmodul startar i november. Ger kunskap och behörighet att 

utbilda instruktörer. Info har vidarebefordrats till sektor HUS. 

 

§8 Apportbockar inköp 

Styrelsen beslutade att Nina köper in nya apportbockar. 

 

§9 Datorer inköp 

Styrelsen beslutade att Sofia köper in två bärbara datorer samt ett modem till klubbstugan. 

 

§10 Domargåvor inköp 

Gunilla F kollar upp kostnader på Delicard som ett alternativ till den befintliga dommargåvan. 

 

§11 Kopiator 

Styrelsen beslutade att vi byter ut kopiatorn mot en nyare modell med fortsatt leasingavtal. 

Elin tar ansvar för att det blir gjort.  
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§12 Newbodyförsäljning 

Birgitta är ansvarig och även kontaktperson till Newbody med hjälp av Lena Landy. Vi börjar 

sälja så snart som möjligt. 

 

§13 Medlemsmöte om verksamheten. 

Enkät visade att den 17/10 18.30 är bästa datumet för mötet. Att ta upp på mötet är bl.a. om 

klubbens grundstomme, kurser. Nina skriver ett förslag på inbjudan. Bollar med Elin. 

 

§14 KM 

KM blir till våren. Vi tar upp frågan på medlemsmötet om hur vi ska utföra den. 

 

§15 Rutiner 

Angående vid uthyrning/ bokning i kalendern av klubbstugan så meddelar Nina Lena Landby 

som agerar stugvärd och ser till att låsa upp. 

 

§16 Valberedningens arbete 

Nina ber valberedningen att förbereda. 

 

§17 Annonsbladet 

”Trevlig höst” 
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§18 Övriga frågor 

- Robotgräsklipparen lämnas in för vinterförvaring och service hos Balsjö handel och 

bensin. 

- Stugan invintras före styrelsemötet kl. 18.00 den 6/11. 

- Det har inkommit en fråga om barn och ungdomsverksamhet, och styrelsen ser mycket 

positivt till det. 

 

§18 Nästa möte 

6/11 kl. 18.30 på klubben, (18.00 invintra stugan) Karin fixar fika. 

 

§19 Mötet avslutas 

 

 

___________________________ 

Sekr. Anette Arenborn 

 

 

 

___________________________           ___________________________ 

 

Justerare: Elin Dalsfelt  Justerare: Sofia Johnels 
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