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 Protokoll medlemsmöte Umeå Brukshundklubb  
 

Datum:	  	  	   2016-‐09-‐28,	  kl.19.00	  	  

Plats:	  	   	   Klubbstugan,	  Ön	  	  

Närvarande:	  	   Enligt	  deltagarförteckning	  

	  

  
§1.	  Mötets	  öppnande	  	  

Ordförande	  Roffa	  Asplund	  öppnade	  mötet	  och	  hälsade	  alla	  varmt	  välkomna.	  	  

§2	  Fastställande	  av	  dagordning	  +	  övriga	  frågor	  

Mötet	  godkände	  den	  föreslagna	  dagordningen,	  inga	  övriga	  frågor	  anmäldes.	  

§3.	  Val	  av	  justerare	  	  

Lena	  Wiklund	  valdes	  av	  mötet	  till	  att	  jämte	  ordförande	  justera	  protokollet.	  	  

§4	  Fyllnadsval	  till	  sekreterare	  fram	  till	  ordinarie	  årsmöte	  

Valberedning	  föreslår	  Kerstin	  Davis	  till	  sekreterare	  i	  styrelsen	  fram	  till	  ordinarie	  årsmöte	  i	  februari	  2017.	  

Beslut:	  
Kerstin	  Davis	  valdes	  av	  mötet	  till	  sekreterare	  i	  styrelsen	  fram	  till	  ordinarie	  årsmöte	  i	  februari	  2017	  
(fyllnadsval).	  

§5	  Information	  från	  valberedningen	  

Styrelsens	  ledamöter	  lämnade	  mötet	  tillfälligt	  under	  denna	  punkt	  och	  valberedningen	  informerade	  om	  
sitt	  arbete	  inför	  kommande	  årsmöte.	  	  

§6	  Information	  från	  styrelsen	  

a) Samordningskonferens	  
Kallelsen	  från	  ÖND	  till	  samordningskonferensen	  har	  kommit	  styrelsen	  tillhanda	  sent.	  
Samordningskonferensen	  är	  den	  29-‐30/10	  på	  Medlefors.	  Styrelsen	  uppmanar	  alla	  verksamhetsgrupper	  
som	  är	  berörda	  och	  har	  budgeterat	  för	  deltagande	  åker	  dit.	  Sista	  anmälningsdatum	  är	  14	  oktober.	  	  
Kallelsen	  skickas	  till	  sammankallande	  i	  verksamhetsgrupperna	  i	  kväll	  efter	  mötet.	  	  

b) Samverkansmöte	  6/10	  med	  Nordmaling	  angående	  utställningen	  ”Höstdubbeln”	  

Styrelsen	  kommer	  att	  tillsammans	  med	  utställningsgruppen	  ha	  ett	  möte	  med	  Nordmalings	  
brukshundklubb	  om	  utställningen	  ”Höstdubbeln”.	  Syftet	  är	  att	  tydliggöra	  ansvarsområden	  och	  upplägg	  
mellan	  vår	  klubb	  och	  Nordmalings	  BK.	  

c) L1	  och	  L2	  utbildningar	  Studiefrämjandet	  

Studiefrämjandet	  kommer	  att	  ha	  utbildningen	  ledarutveckling	  L1	  steg	  A	  och	  B	  i	  Umeå	  under	  oktober	  och	  
november.	  Utbildningen	  är	  kostnadsfri	  och	  innehåller	  bland	  annat	  pedagogik,	  ledarskap	  och	  folkbildning.	  
Datum	  för	  utbildningarna	  finns	  på	  deras	  hemsida.	  	  
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d) Diskussion	  utbildning	  till	  instruktörer	  

Brukshundklubbarna	  Åbyn-‐Byske	  och	  Luleå	  kommer	  att	  genomföra	  instruktörsutbildning	  med	  
grundmodul	  och	  fortsättning	  för	  allmänlydnadsinstruktörer	  med	  ett	  upplägg	  på	  ett	  antal	  helger.	  	  

Skulle	  detta	  vara	  ett	  upplägg	  som	  Umeå	  Brukshundklubb	  skulle	  kunna	  följa?	  Klubben	  har	  ett	  stort	  behov	  
av	  att	  utbilda	  nya	  allmänlydnadsinstruktörer.	  Förslag	  från	  mötet	  att	  göra	  ett	  liknande	  upplägg	  med	  
kurstillfällen	  på	  vardagskvällar.	  	  

e) Motion	  om	  löptikar	  

Styrelsen	  har	  mottagit	  en	  motion	  som	  vill	  att	  reglerna	  ändras	  så	  att	  löptikar	  kan	  få	  tävla	  på	  bruksprov,	  
lydnadsprov	  och	  försvarsmaktsprov.	  	  Löptikar	  får	  idag	  tävla	  inom	  agilityn	  och	  rallylydnaden.	  
Motionen	  har	  dock	  kommit	  in	  försent	  inför	  de	  nya	  reglerna	  för	  2017-‐	  2021	  för	  bruksprov	  och	  
lydnadsprov	  men	  kan	  behandlas	  av	  försvarsmakten	  då	  de	  har	  ett	  annat	  regeländringssystem.	  Motionen	  
måste	  dock	  delas	  upp	  i	  en	  motion	  per	  gren.	  	  
Beslut:	  	  
Mötet	  beslutar	  att	  motionen	  skickas	  till	  sammankallande	  inom	  försvarsmaktshund	  för	  omarbetning	  och	  
vidarebefordran	  till	  rätt	  instans	  inom	  försvarsmakten.	  

f) Klubbflytten	  

UBHK	  har	  fått	  förslag	  på	  att	  byta	  område	  i	  Anumark	  av	  bonden	  som	  arrenderar	  marken	  på	  båda	  sidor	  av	  
det	  till	  klubben	  tidigare	  tilldelat	  område.	  Det	  nya	  området	  är	  ett	  mer	  sammanhängande	  och	  större	  
område	  som	  ligger	  längre	  från	  och	  mer	  skyddat	  från	  E4:an.	  Det	  finns	  möjlighet	  att	  koppla	  upp	  till	  både	  
vatten	  och	  el.	  

Klubben	  har	  också	  fått	  erbjudande	  på	  att	  överta	  en	  förskola	  byggd	  1991	  som	  kan	  levereras	  i	  
sektionsdelar.	  Det	  är	  fortfarande	  oklart	  om	  när	  förskolan	  blir	  tillgänglig	  och	  det	  måste	  också	  klargöras	  var	  
den	  ska	  ställas	  upp.	  

Klubben	  har	  dessutom	  fått	  erbjudande	  om	  att	  få	  ta	  ett	  stängsel	  som	  är	  runt	  Olofsdalsskolan	  på	  
Mariehem.	  Stängslet	  måste	  dock	  tas	  ned	  redan	  till	  helgen.	  Stängselstolparna	  är	  gjutna	  så	  det	  behövs	  en	  
stor	  traktor	  och	  en	  lastbil	  för	  att	  kunna	  få	  upp	  stolparna.	  

Klubben	  har	  också	  fått	  erbjudande	  om	  belysningsstolpar	  modell	  mindre	  för	  parkering	  samt	  
motorvärmarstolpar.	  	  
Beslut:	  
Styrelsen	  får	  i	  uppdrag	  att	  ta	  reda	  på	  om	  stolparna	  måste	  tas	  med	  och	  om	  stängslet	  kan	  förvaras	  på	  det	  
nya	  föreslagna	  klubbområdet	  i	  Anumark	  samt	  meddela	  kommunen	  att	  klubben	  är	  intresserad	  vad	  gäller	  
erbjudna	  belysnings-‐	  och	  motorvärmarstolpar.	  

§7.	  ”Vår	  vän	  hunden”,	  Information,	  film	  och	  diskussion	  om	  SBK:s	  policy	  för	  hundhållning	  och	  
vår	  relation	  till	  hunden	  vid	  uppfostran,	  utbildning	  och	  träning	  

Styrelsen	  har	  ansvar	  att	  behandla	  frågor	  och	  påpekande	  om	  hundhållning	  som	  ej	  följer	  SBK:s	  policy	  för	  
hundhållning	  vid	  uppfostran,	  utbildning	  och	  träning.	  Det	  är	  av	  största	  vikt	  att	  vi	  alla	  medlemmar	  tar	  
ansvar	  till	  god	  hundhållning	  på	  klubben.	  	  

SBK:s	  utbildningsfilm	  gällande	  policy	  för	  hundhållning	  förevisades.	  	  

§8.	  Månadens	  ros	  

Månadens	  ros	  tilldelades	  Kerstin	  Brandell-‐	  Sjöström,	  Jamila	  Chemil,	  Petra	  Persson	  och	  Tove	  Brändström	  
för	  deras	  fina	  engagemang	  och	  arbete	  för	  klubben.	  
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§9.	  Övriga	  frågor	  

a) Championattavlorna	  i	  klubbstugan.	  

Förslag	  om	  att	  hundarnas	  födelseår	  läggs	  in	  på	  championattavlorna	  i	  klubbstugan	  för	  att	  kunna	  få	  en	  
historia	  bland	  klubbens	  alla	  duktiga	  tävlingsekipage.	  Förslaget	  vidarebefordras	  till	  ansvarig	  för	  
championattavlorna.	  

b) Avtackning	  

Helena	  Grundström	  som	  slutar	  som	  sekreterare	  i	  styrelsen	  avtackades	  och	  önskades	  lycka	  till	  i	  Eskilstuna.	  

§10.	  Nästa	  möte	  

Nästa	  medlemsmöte	  är	  Lilla	  Julafton	  den	  30	  november	  kl.	  19:00	  i	  klubbstugan,	  Ön.	  

§11.	  Mötets	  avslutande	  

Ordförande	  tackade	  alla	  och	  förklarade	  mötet	  avslutat.	  

	  

	  

	  

Justeras	   	   	   	   	   	   	   Justeras	  	  

	  

	  

____________________________	  	  	   	   	   ___________________________	  
	  Roffa	  Asplund,	  ordförande	  	   	   	   	   Lena	  Wiklund	  

	  

	  

	  

Vid	  protokollet	  	  

	  

	  

____________________________	  	  
Kerstin	  Davis,	  sekreterare	  


