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Protokoll medlemsmöte Umeå Brukshundklubb  
 

Datum:	  	  	   2016-‐11-‐30,	  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	  och	  två	  övriga	  frågor	  anmäldes;	  	  

a) Information	  från	  PR-‐Info	  
b) Material	  

§3.	  Val	  av	  justerare	  	  

Ingela	  Andersson	  valdes	  av	  mötet	  att	  jämte	  ordförande	  justera	  protokollet.	  	  

§4	  Information	  från	  styrelsen	  

a) SKK:	  organisationsförslag	  

SKK:s	  centralstyrelse	  har	  kommit	  med	  ett	  förslag	  om	  en	  organisationsförändring.	  Den	  19	  november	  var	  
det	  informationsmöte	  om	  förslaget	  i	  Umeå	  och	  på	  fem	  andra	  platser	  samtidigt	  i	  Sverige.	  	  

Inbjudan	  till	  informationsträffarna	  hade	  gått	  ut	  till	  samtliga	  SKK-‐rasklubbar	  och	  lokala	  kennelklubbar	  
samt	  lokala	  SBK-‐klubbar	  i	  Övre	  Norrlands	  och	  Mellannorrlands	  distrikt.	  Tyvärr	  var	  det	  få	  deltagare	  på	  
träffen,	  tre	  lokalklubbar	  i	  SBK	  (Umeå,	  Vännäs	  och	  Örnsköldsvik),	  Schäferhundklubben	  Umeå	  fanns	  
representerade	  samt	  ÖND:s	  distrikt,	  Västernorrlands	  distrikt,	  två	  lokala	  kennelklubbar	  och	  fyra	  övriga	  
SKK-‐	  rasklubbar.	  	  

Orsaken	  till	  förslaget	  anges	  bland	  annat	  att	  det	  är	  svårare	  att	  engagera	  förtroendevalda,	  engagemanget	  i	  
föreningslivet	  har	  skiftat	  karaktär	  och	  allt	  fler	  hundtjänstföretag	  etableras.	  	  

Utredningens	  huvudförslag	  är:	  

• Alla	  ska	  känna	  sig	  välkomna	  

• Ett	  grundmedlemskap	  införs	  i	  SKK	  

• Sex	  eller	  sju	  regionala	  klubbar	  ersätter	  länsklubbsorganisationen	  	  
(vilket	  innebär	  att	  region	  norr	  kommer	  att	  sträcka	  sig	  från	  Gävle	  och	  uppåt)	  

• Förändrad	  valprocedur	  till	  KF	  och	  CS	  

• Ökad	  möjlighet	  till	  delaktighet	  och	  påverkan	  

• Företag	  kan	  anslutas	  till	  SKK	  

• Hundcollege	  ska	  etableras.	  
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Remisstiden	  för	  förslaget	  är	  endast	  3	  månader,	  vilket	  är	  alldeles	  för	  kort	  på	  ett	  sådant	  mycket	  viktigt	  
ärende.	  	  Deltagarna	  på	  informationsmötet	  lämnade	  in	  en	  gemensam	  skrivelse	  till	  arbetsgruppen	  att	  
verka	  för	  att	  skjuta	  upp	  remissförfarandet.	  	  

Övre	  norrlands	  distrikt	  har	  skickat	  ut	  information	  till	  lokalklubbarna	  om	  förslaget	  och	  hur	  distriktet	  ser	  på	  
det.	  	  

Styrelsen	  kommer	  att	  skicka	  ut	  ÖND:s	  information	  med	  länkar	  till	  SKK:s	  och	  SBK:s	  hemsidor	  där	  det	  finns	  
ytterligare	  information	  om	  organisationsutredningen	  via	  UBHK:s	  nyhetsbrev	  samt	  lägga	  ut	  länkar	  på	  
hemsidan.	  	  	  

b) Klubbflytten	  

Klubben	  har	  fått	  besked	  om	  att	  bygglov	  kan	  komma	  att	  ges,	  men	  en	  situationsplan	  med	  avloppsbädd	  ska	  
skickas	  in.	  Kommunen	  har	  genomfört	  provborrningar	  på	  Ön	  vid	  strandkanten.	  

Klubben	  har	  ett	  muntligt	  löfte	  från	  mark-‐	  och	  exploatering	  om	  att	  besked	  kommer	  att	  ges	  i	  god	  tid	  innan	  
flytt	  ska	  ske.	  Diskussion	  förs	  om	  att	  skriva	  ett	  rivningskontrakt.	  	  	  

Det	  får	  inte	  ske	  några	  inskränkningar	  i	  klubbens	  verksamhet	  på	  grund	  av	  flytten.	  

c) Inomhuslokalen	  -‐	  Loboohallen	  

Bokningssystemet	  fungerar	  bra.	  Det	  är	  viktigt	  att	  alla	  följer	  hallens	  trivselregler	  och	  att	  alla	  tar	  hänsyn	  till	  
varandra	  och	  håller	  ordning.	  

d) Övriga	  rapporter	  

Inga	  övriga	  frågor.	  	  

§5.	  Månadens	  ros	  

Veronica	  Sundqvist	  och	  Roffa	  Asplund	  tilldelades	  månadens	  ros	  för	  deras	  fina	  insatser	  för	  Umeå	  
Brukshundklubb.	  

§6.	  Övriga	  frågor	  

a) PR/Info	  

PR/Info	  önskar	  att	  medlemmar	  som	  inte	  har	  lämnat	  sina	  e-‐postadresser	  gör	  så	  via	  länk	  på	  UBHK:s	  
hemsida	  

b) Material	  

Lydnaden	  kommer	  att	  behöva	  köpa	  en	  ett	  nytt	  hinder	  och	  en	  högre	  kon	  i	  och	  med	  de	  nya	  
lydnadsreglerna	  som	  börjar	  gälla	  2017.	  	  
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§7.	  Nästa	  möte	  

Nästa	  möte	  är	  årsmötet	  den	  23	  februari	  kl.	  19:00	  i	  klubbstugan,	  Ön.	  

§8.	  Mötets	  avslutande	  

Ordförande	  tackade	  alla	  och	  förklarade	  mötet	  avslutat.	  

	  

	  

	  

Justeras	   	   	   	   	   	   	   Justeras	  	  

	  

	  

____________________________	  	  	   	   	   ___________________________	  
	  Roffa	  Asplund,	  ordförande	  	   	   	   	   Ingela	  Andersson	  

	  

	  

	  

	   	  

Vid	  protokollet	  	  

	  

	  

____________________________	  	  
Kerstin	  Davis,	  sekreterare	  


