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Minnesanteckningar Medlemsmöte UBHK 

Tid: Onsdag den 19 sept 2018, kl. 19.00  

Plats:   Klubbstugan, Ön 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna till höstens första medlemsmöte, samtidigt meddelades att inga 

beslut var planerade att fattas under dagens möte varvid endast minnesanteckningar från mötet förs. 

 

2. Val av justeringspersoner 

Mötet utsåg Ola Engman och Maria Stjernfeldt att jämte ordföranden justera minnesanteckningarna 

från dagens medlemsmöte. 

 

3. Klubbstugan 

- Det måste bli bättre information om möjligheten till medlemmar att kunna erhålla koden till 

stugan via verksamhetsgrupperna. 
- Det ska vara tydligare information ang fikat i klubbstugan, att det är fritt att ta fika från det 

som finns och betala med swish 

- Positiv respons ang städning och tillgänglighet 

- Stugans ekonomi: information om det ekonomiska läget skjuts till kommande medlemsmöte. 

 

4. Presentation/Info från sponsorgrupp. 

- Det har satts samman en sponsorgrupp om fem personer som jobbar med administrativa delar 

samt ekonomiska/bidragsfrågor inför klubbflytten. 

- Grundplanen är att en lokaliseringsprövning måste lämnas in under hösten -18 för att vi ska ha 

en chans till ett godkänt bygglov och därmed kunna påbörja markarbeten under våren 2019.  

- Gruppen vill återkoppla till medlemmarna att det är mycket viktigt att erhålla kursutbud som 
innehåller hundägarutbildning eftersom detta är en viktig del i samhället och något vi kan ha 

användning för när vi söker ekonomiskt bidrag för flytt. 

- Generellt sett är det tre stora grupper som gör det lättare att erhålla bidrag; ungdomar, 

invandrare och handikappade. 

 

Det uppstod lite frågeställningar som ledde till bra diskussioner;  

- Kan vi bredda vår verksamhet på något sätt?  

- Hur ska vi förhålla oss till Umeå Hundungdom? 

- Finns det möjlighet att införa en ungdomssektion? - detta kan vara positivt för vårt 

samarbete med ungdomarna och samtidigt underlätta för Umeå HU genom att de då 

inte behöver sätta samman en egen styrelse då det ibland kan vara svårt att få 

kontinuitet i en ungdomsstyrelse. 
- Umeå BHK måste inkludera ungdomsverksamheten i det ordinarie verksamheten, 

men hur?!  

Några olika förslag såsom fadderverksamhet och träningsgrupper diskuterades. Det 

lades ett förslag där styrelsen får i uppdrag att diskutera och försöka komma fram till 

vilken strategi för ungdomsverksamheten som gynnar medlemmarna och 

hundungdom bäst. Det öppnades också upp för att tänka sig att en 

ungdomsrepresentant skulle kunna tänkas ingå som adjungerad till 

brukshundklubbens styrelse för att kunna öka möjligheten till samverkan över tid. 
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5. Styrelsen har ordet 

- Styrelsen lyfte att vi måste arbeta vidare för att skapa mer samarbete och samhörighet på ett 

bredare plan inom klubben. 

- Vi måste ta hand om både våra nya och gamla medlemmar! Vi måste ha en plan för hur detta 

ska fungera i praktiken och inte vara något man löst talar om. 

- Diskussionen ang hur ett ev fadderskap skulle kunna se ut fortsatte; 

Agilityn har ett bra sätt att ta in och hålla kvar nya intresserade på, detta genom att erbjuda 

nya medlemmar plats i redan befintliga träningsgrupper. De bildar även gemensamma 

träningsgrupper genom att dela in sig utefter ambition och nivå. Vi ställde oss frågan om detta 

skulle fungera samt vara välkomnat i andra verksamhetsgrupper. Frågan kommer tas upp vid 

kommande möte för verksamhetsgrupperna för att där diskuteras vidare. 
- Förslag på att hemsidan ska innehålla en länk till varje verksamhetsgrupp med 

tillhörande kontaktperson 

- Studiefrämjandet poängterar att de inte kan hänvisa hundintresserade som skickat 

förfrågan om kurs till Umeå BHK på grund av vårt låga kursutbud. Förfrågningar om 

kurs i hundverksamhet kommer dagligen till studiefrämjandet. 

- Det krävs inte utbildade instruktörer för att hålla i olika tematräffar såsom t.ex. Kul i 

Skogen och liknande arrangemang, de ger alla ringar på vattnet. 

- Framkom önskemål om icke tävlingsmässig grundträning, förslagsvis en kväll i 

veckan. 

- Förslag om informationsspridning om vad som händer på klubben, t.ex. genom 

anslag på dörr/anslagstavla är önskvärt 

 

Det styrelsen jobbar främst med för tillfället är: 

- Ny hemsida 

- Klubbflytt 

- Administrativa system, mail, hemsida osv. 

- Studiefrämjandet och kursadministration 

 

Klubbmästerskap - vilka regler gäller? 

Det har kommit många frågor angående gällande regler för KM. Styrelsen har för avsikt att se över 

regler och riktlinjer för detta under hösten.  

Några frågeställningar som uppkommit; 

- Ska man tävla för Umeå BHK för att få delta? 
- Vilken typ av KM ska vi ha? 

- Lagtävling? 

- Alla grenar representerade samma dag/helg? 

- Gemensam kamratfest/klubbmiddag som avslutning på mästerskapshelg? 

 

 

6. Valberedningen 

I dagsläget sitter endast två personer i valberedningen. Umeå BHK behöver en ny sekreterare under 

kommande verksamhetsår, valberedningen efterfrågar tips på tänkbara ersättare. Valberedningen vill 

även poängtera att de står behjälpliga med att tipsa om folk till verksamhetsgrupper som är kort om 

folk. 
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7. Vad händer på klubben? 

- Utställning - Maria Stjernfeldt kommer engagera sig i gruppen men behöver stöd. 

- Rallylydnad - KM sker i oktober 

- Freestyle - Tomtedansen i december 

- HUG - pågående valpkurs i dagsläget, har bokat Loboohallen för grundträning öppen för 

medlemmar 

- Lydnadsgruppen - Föreläsning samt kurs för Jenny Wibäck i november. 

 

8. Övrigt 

- Vi får många förfrågningar om kurser för “problemhundar”, oklart hur dessa ska hanteras. 

HUG tar upp till diskussion med våra instruktörer.  
- HUG och Hundungdom har i dagsläget inte några fasta tider i Loboohallen, detta ska ses över 

av styrelsen. 

 

9. Månadens ros.  

- Månadens ros juni gick till Maria Stjernfeldt bland annat för allt hon skänkt till klubbstugan. 

- Månadens ros för augusti gick till Stuggruppen för deras jobb med att göra stugan tillgänglig 

och mysig.  

Styrelsen ser gärna att fler förslag inkommer till månadens ros. 

 

9. Mötet avslutas.  

Ordföranden tackar för visat intresse och bra diskussioner samt förklarar medlemsmötet avslutat. 

 

Vid tangenterna 

 

…………………………………………………... 

Sandra Olofsson 

 

Justeras 

 

…………………………………………………… ………………………………...………………… 

Ola Engman     Maria Stjernfeldt 

 

…………………………………………………… 
Ordf. Martin Feuk 

 

 

 


