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Minnesanteckningar Medlemsmöte UBHK 

Tid: Onsdag den 23 maj 2018, kl. 19.00  

Plats:   UBHK, Ön 

1. Ordförande hälsade välkommen 

2. Presentation av styrelsen  

3. Godkännande av dagordning 

4. Fastställande av röstlängd och information/beslut om att icke medlemmar har ”yttranderätt” 

4. Val av 2 justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet 

 Pether Ericsson & Marlene Hörnlund valdes att jämte ordförande justera ”protokollet” 

5. Val av: 

o Ny kassör – Valberedningens förslag; Tanja Gylden 

Beslut: Tanja Gylden valdes till ny kassör. 

o Fyllnadsval valberedningen – styrelsens förslag; Ola Engman 

Beslut: Ola Engman valdes in i valberdningen som sammankallande. 

Beslut: Ovanstående beslut blev omedelbart justerat 

6. Presentation av stuggruppen 

Stuggruppen presenterade sig och berättade om sina tankar kring hur de ska arbeta framöver. 

7. Efterlysning personer för: 

o Verksamhetsgrupp Mental 

Det finns ett antal personer som gått ”M1:an”, de bör kontaktas för att se om de är intresserade 

av att gå in i verksamhetsgruppen. De som är intresserade skriver upp sig på en lista och kon-

taktas senare av styrelsen. 

o Verksamhetsgrupp Utställning 

Det finns stöd att få av de gamla ansvariga för utställningen Höstdubbeln inför höstens utställ-

ning. Skriv upp på samma lista som ovan 

o Sponsorgrupp 

Anmäl intresse på samma lista som ovan. 

o Valberedning 

Anmäl intresse till Ola Engman 

o PR/Info 

Anmäl intresse till Ola Engman, Jennifer Blomberg från Studiefrömjandet ställer upp och stöt-

tar (ffa med IT/data relaterat stöd)  PR/Info tills en permanent lösning finns på plats. 

8. Styrelsen har ordet:  

o Vett och etikett samt SBKs värdegrund 

Ordförande berättade om bakgrunden till varför denna punkt är viktig att vi pratar om, Peder 

gick igenom värdegrunden för SBK. 

o Loboohallen – avtalet 
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Vi hyr enbart burrummet och själva hallen, övriga utrymmen (kök mm) ”lånar” vi, det är orsa-

ken till att vi inte använder de utrymmena till tex kurser. Fråga dök upp kring om verksam-

hetsgrupperna kan använda hallen under sommaren. Styrelsen återkommer i frågan. 

o Hööks 

Björn informerade om att Hööks är intresserade av få samma avtal med UBHK som övriga 

hundbutiker (Loboo & Djurmagasinet). Om vi lämnar en kvittokopia i kassan på det vi handlat 

får vi sedan får några % på att använda till priser mmi klubbens regi. 

o Månadens ros 

Ordförande puffade för att få in nomineringar för Månadens Ros.  

Månadens ros delades ut till Peder Nimrodson för hans insatser att organisera en konferens för 

Mentaltestare. 

o Umeå Hundungdom 

Ola Engman berättade om att det nu startas upp en nu Umeå Hundungdom efter många år i 

träda. 

o Prestentation av vår nya kontaktperson på Studiefrämjandet Jennifer Blomberg. Studiefräm-

jandet kommer att göra en satsning på hundsporten. 

9. Nuläge och framtid kring klubbflytt – Hur vill vi att klubben ska ha utvecklats om tio år? 

Ordförande gick igenom statusen för klubbflytten. Som det ser ut nu arbetar vi för att få ett avtal avse-

ende marken i Anumark. Finns det möjlighet att bygga en egen hall på den blivande tomten? Viktigt i 

så fall att hallen är i ”tävlingsstorlek” 65x30m. Samtal kring planering och finansiering.  

10. Övriga frågor 

Pether informerade ang Biathlon i Norr, 4 aug i Luleå, uppmuntrade till deltagande. 

Elin informerade om DM i Patrullhund som ska gå av stapeln i Umeå 9 juni 2018. De som är nyfikna 

får gärna antingen komma och hjälpa till eller bara komma och titta på som åskådare. 

Lena informerade om att det kommer att vara en träningshelg inom bruksgrenarna sista helgen i 29/6 – 

1/7. 

11. Mötets avslutande 

Ordförande tackade för engagemanget och mötet avslutades. 


