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Nordmalingsbrukshundsklubb 
Styrelsen informerar 2021-06-14 

 
Styrelsens mål är att efter varje styrelsemöte sammanställa information från styrelsemötet till alla 
medlemmar inom några fasta områden. Detta är under uppstart så vi börjar med tre områden; Några rader 
från ordförande, Information av ärenden och På gång, så får vi se om det tillkommer något område. 
Protokollen finns sedan i en pärm inne på kontoret i klubbstugan. Har ni förslag till förbättringar eller har 
du någon fundering så mejla det till sekreterare@nordmalingsbrukshundklubb.se  

Några rader från ordförande 
 
Jenny Lund heter jag och är tillbaka som ordförande efter en paus. Det känns väldigt kul och spännande att 
vara tillbaka och tillsammans med övriga styrelsemedlemmar kommer jag att försöka göra det bästa för er 
medlemmar.  För er som inte känner mig så bor jag i Hörnefors med min familj och har precis hittat en ny 
hund, en omplacering med allt vad det innebär men en kille med ett stort hjärta. Bruks-, patrullhunds- och 
lydnadsträning är mina favoriter och sedan är jag även instruktör så kanske vi ses i skogen eller på någon 
kurs. 
Efter ett tufft år med restriktioner pga. pandemi så har det varit svårt att bedriva verksamhet men äntligen 
kan man ana ett litet ljus i tunnel kring att restriktioner lättar. I styrelsen är vi eniga om att inte rusa iväg 
utan nogsamt följa utveckling av smittspridning i vårt lokalområde. 
Som start i styrelsearbetet har vi sett över samt försökt hitta vart klubben är just nu och utifrån det har vi 
prioriterat ärenden. Vi är på gång att landa i en planering för verksamheten och hoppas vi kan få träffa er 
medlemmar under hösten för att skapa delaktighet och fånga upp vår gemensamma målsättning med 
Nordmalings Brukshundklubb. 

Information av ärenden 
 
Ekonomi 
Klubben har en stabil ekonomi men eftersom intäkterna varit väldigt sparsamma är vi ganska åter-
hållsamma kring inköp men tänker att det kommer att ändras när verksamhet kommer igång under hösten. 
 
Följande kontaktpersoner för de olika arbetsgrupperna finns 

• BoL Linda Olofsson sitter i styrelsen 
• Rallylydnad: Lena Edström kontaktperson i styrelsen Natali Dewall 
• Utställning Erica Carlsson sitter i styrelsen 
• Agility: Anita Hägglund kontaktperson i styrelsen Maria Bylund 
• Nosework: Anicka Fernström kontaktperson i styrelsen Linda Widmark 
• Mental: Anette Arenborn kontaktperson i styrelsen Viktoria Hedström 
• HUG: Jenny Lund sitter i styrelsen 
• Tjänstehund: vakant 
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Följande ansvarsområden har beslutats 
• Inköpsansvarig Natali Dewall 
• Webbsida & Kalender Linda Landby 
• Facebook Linda Widmark 
• Robotgräsklippare 1: Maria Bylund 2: Erica Carlsson 
• Nyckelutlämning: Maria Bylund 
• Kontaktperson studiefrämjandet Jenny Lund 
• Kontaktperson ÖND Jenny Lund 
• Medlem online Maria Bylund 
• Kopiatorn Jenny Lund 
• Ansvarig för uthyrning av stuga och planer: Viktoria Hedström 

 
NewBody 
Styrelsen tackar alla säljare och köpare, det blev nytt säljrekord med 375 paket. 
 

Ärenden som styrelsen valt att prioritera 
 
Arrendet 
Ett nytt arrendeavtal måste tecknas. 
 
Avloppet 
Det fungerar dåligt framför allt under vintern. Det finns flera delar som måste åtgärdas men först måste 
klubben få klart med arrendet. 
 
Stugan och utemiljön 
För att stugan och planerna ska kunna nyttjas ber styrelsen om hjälp med att kratta och förbereda ute så 
vår robotgräsklippare kan komma igång. Stugan och toaletterna städar styrelsen samt att styrelsen tar fram 
utemöblerna och att en ny bro byggs. Väggen kommer att hyvlas av Håkan Lindkvist. 
 

På gång 
 
Inköp görs så att kylen fylls på samt av hygienartiklar för att minska smittspridning. 
Laga dörren till Agilityförrådet. 
Uppdatering av Hemsidan. 
Planering av kurser och verksamhet för hösten 2021. 
Verksamhetsplanering för klubben på kort och långsikt. 
 
Vänliga hälsningar 
Styrelsen NBHK 
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