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Nordmalings Brukshundklubb   2017-11-06 

Klubbstugan Olofsfors   Styrelsemöte 
Organisationsnummer: 894003-7511 

  

 

Närvarande: Nina Viklund, ordförande  

  Anette Arenborn, sekreterare 

Karin Hansson, kassör  

  Elin Dalsfelt, ledamot 

   Erica Carlsson, 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 Birgitta Karlsson och Karin Hansson 

 

§3 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 
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§4 Föregående mötesprotokoll  

Apportbockarna ännu ej inköpta. Nina köper in vid senare tillfälle. Datorer inköpta. 

Justering av 170925 protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§5 Kassörsrapport 

Ekonomin är god. 

 

§6 Rapporter 

 Sekreterare: 

- ÖND Inbjudan tävlingsledarutbildning agility 18-19/11 i Piteå 

- ÖND Inbjudan skrivarutbildning rallylydnad den 19/11 Piteå 

- SBK om valberedningens arbete inför kongressen 2018 

Rallylydnad: En träningsgrupp har startat upp och träffas måndagar. En önskan är att köpa in 

en matta att ha för inomhusträning i klubbstugan. Styrelsen beslutade att det är ok för sektorn 

att köpa in en matta, samt material för nya skyltar. 

Utställning: inget att rapportera 

 HUS: Nyss uppstartat en allmänlydnadskurs. 9 st anmälda, 

 RAS- mental: Vi har hyrt ut MH-banan och de var mycket nöjda med dagen, 

   

 

http://www.nordmalingsbrukshundklubb.se/


 

Nordmalings Brukshundklubb 

Box 8 

914 21 Nordmaling 

BG. 5810-1213 

www.nordmalingsbrukshundklubb.se 

   3 (5) 

 

 

BoL: Tävlingslydnads träningsgrupp har kommit igång med sin träning på torsdagar. 

Tjänstehund: inget att rapportera 

Agility: Vilande 

 

§7 Instruktörsutbildning 

- ÖND inbjuder till rallyinstruktörsutbildning på vår klubb, Styrelsen ser positivt till att 

klubben bekostar kursavgiften för en medlems deltagande med gällande förkunskaper som 

behövs. (3.300.-) 

- Certifierad Utställningsarrangör (CUA) utbildning i Timrå 20-21/1. Styrelsen beslutade att 

klubben bekostar utbildningen för en medlems deltagande med gällande förkunskaper som 

behövs. 

 

§8 Kopiatorn 

Nu på onsdag kommer Dokumentbolaget att installera nya kopiatorn. Anette har ansvar för 

inköp av kontorsmaterial samt ha kontakten med Dokumentbolaget vid behov av service och 

support med kopiatorn. 

 

§9 Valberedningen 

Bordläggs till nästa möte. 
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§10 Domargåvor 

Utreds vidare. Dock beslutade styrelsen att ca 200.-/st är en rimlig kostnad. 

 

§11 Verksamhetsplan 

Sofia och Nina får i uppdrag att lägga upp ett förslag på en verksamhetsplan med bland annat 

utifrån enkäten från medlemsmötet som utformning, av nästa års aktiviteter.  

 

§12 Annonsbladet 

Linda ordnar med det. 

 

§13 Övriga frågor  

Newbody – 180 förpackningar sålda trots en dålig framförhållning. Vinst på ca 6000.- 

Kongressen Inbjudan till 100-års jubileum. Styrelsen beslutar att inte bekosta ordförandes 

deltagande p.g.a. höga kostnader. 

Virusprogram behöver uppdateras till sekreterardatorn. Sofia kollar upp. 

Plogning utav Wikmans åkeri. Styrelsen har beslutat om att det skall plogas hela vägen in 

till stugan, under hela vintersäsongen. 

 

§14 Nästa möte 

11/12 kl 18.30 på klubben 
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§15 Mötet Avslutas 

 

 

 

 

___________________________ 

Sekr. Anette Arenborn 

 

 

 

___________________________           ___________________________ 

 

Justerare: Karin Hansson   Justerare: Birgitta Karlsson 
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