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Protokoll medlemsmöte Umeå Brukshundklubb  
Datum:	  	  	   2017-‐05-‐03,	  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) PR-‐Info	  
b) Studiefrämjandet	  

§3.	  Val	  av	  justerare	  	  

Maria	  Burman	  valdes	  av	  mötet	  att	  jämte	  ordförande	  justera	  protokollet.	  	  

§4	  Information	  från	  styrelsen	  

a) SBK	  Info	  
• SBK:s	  kongress	  genomförs	  den	  20-‐21	  maj	  i	  Sollentuna.	  Kongresshandlingar	  har	  publicerats	  på	  

brukshundklubben.se.	  

• SBK	  har	  föreningscoacher	  som	  kan	  hjälpa	  lokalklubbar	  och	  rasklubbar	  med	  t	  ex	  
föreningskunskap	  

• Förslag	  att	  ändra	  SBK:s	  logotyp	  som	  kommer	  tas	  upp	  på	  kongressen.	  

• Brukshundklubben	  fyller	  100	  år	  2018.	  Detta	  kommer	  att	  uppmärksammas	  och	  firas	  under	  hela	  
året.	  

• Det	  räcker	  nu	  med	  medlemskap	  i	  en	  klubb	  inom	  SKK-‐organisationen	  för	  att	  kunna	  tävla	  officiellt	  
i	  lydnad.	  	  

• Revision	  av	  etisk	  policy	  är	  fastställd	  av	  förbundsstyrelsen	  	  

• En	  grundkurs	  i	  totalförsvarsinformation	  kommer	  att	  genomföras	  för	  medlemmar	  i	  Svenska	  
Brukshundklubb	  i	  Stockholm,	  Göteborg	  och	  Umeå.	  	  	  
Information	  om	  att	  brukshundklubben	  är	  en	  civil	  organisation	  ska	  ges	  till	  alla	  kursdeltagare	  på	  
klubben.	  Mötet	  ger	  förslag	  på	  att	  en	  folder	  tas	  fram	  som	  kan	  ges	  till	  kursdeltagarna,	  gärna	  en	  
som	  även	  generellt	  berättar	  om	  Umeå	  Brukshundklubb.	  
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b) Inhägnad	  agilityplan	  

Agilitygruppen	  vill	  sätta	  upp	  stängsel	  även	  runt	  den	  plan	  som	  används	  utanför	  den	  nuvarande	  inhägnade	  
planen	  för	  att	  underlätta	  agilityns	  kursverksamhet.	  Detta	  med	  anledning	  av	  att	  den	  inhägnade	  
agilityplanen	  inte	  torkar	  upp	  och	  går	  att	  använda	  förrän	  en	  bit	  in	  på	  sommaren.	  

Området	  kommer	  som	  innan	  användas	  som	  husvagnsparkering	  och	  bilparkering	  vid	  klubbens	  större	  
arrangemang.	  Det	  är	  viktigt	  att	  stängslet	  sätts	  upp	  så	  att	  det	  går	  att	  komma	  in	  med	  gräsklippare.	  	  

Styrelsen	  har	  bifallit	  uppsättning	  av	  stängsel	  under	  förutsättning	  att	  agilitygruppen	  ansvarar	  för	  att	  
stängsel	  och	  stolpar	  tas	  bort	  vid	  klubbens	  större	  arrangemang.	  

c) Höjda	  avgifter	  för	  tävling	  från	  1	  juli	  

Anmälningsavgifter	  för	  tävling	  har	  höjts	  inom	  många	  grenar.	  Information	  om	  detta	  finns	  på	  
brukshundklubben.se	  

d) Informationsträff	  med	  sammankallande	  i	  verksamhetsgrupperna	  

Styrelsen	  planerar	  en	  information-‐	  och	  diskussionsträff	  med	  alla	  sammankallande	  i	  
verksamhetsgrupperna	  måndag	  den	  15/5	  kl.	  19:00.	  Kallelse	  skickas	  ut	  inom	  kort.	  	  

§5.	  Klubbflytten	  

Klubben	  har	  fått	  ett	  förhandsbesked	  från	  Jordbruksverket	  om	  att	  bidrag	  eventuellt	  kan	  ges	  från	  
Landsbygdsprogrammet.	  Ett	  möte	  med	  Jordbruksverket	  kommer	  att	  planeras	  in	  så	  fort	  som	  möjligt.	  
Kontakt	  kommer	  även	  att	  tas	  med	  Umeå	  Kommun	  gällande	  bidrag.	  Arbetet	  med	  markbearbetning	  mm	  
på	  vårt	  nya	  område	  i	  Anumark	  kommer	  att	  påbörjas	  nu	  under	  våren.	  	  	  

§6.	  Månadens	  ros	  

Månadens	  ros	  tilldelas	  Carin	  Nylander	  Nygren	  för	  hennes	  arbete	  med	  stående	  banor	  för	  agilityn	  och	  Erica	  
Svanered	  för	  hennes	  fantastiska	  engagemang	  och	  arbete	  inom	  klubben.	  
Månadens	  ros	  tilldelas	  också	  Vindelälsvdragets	  styrgrupp	  och	  bangrupp	  för	  deras	  otroliga	  engagemang	  
och	  fantastiska	  arbete	  för	  att	  arrangera	  den	  unika	  draghundtävlingen	  Vindelälvsdraget	  under	  nu	  30-‐år.	  
Deras	  arbete	  är	  en	  förebild	  vad	  gäller	  ideellt	  arbete	  i	  en	  förening.	  

§7.	  Övriga	  frågor	  

a) PR/Info	  

PR/Infogruppen	  söker	  förstärkning	  till	  gruppen.	  Vid	  intresse	  tag	  kontakt	  med	  gruppen.	  Kontaktuppgifter	  
finns	  på	  hemsidan.	  

b) Studiefrämjandet	  Västerbotten	  

Studiefrämjandet	  i	  Västerbotten	  har	  haft	  årsmöte.	  Deras	  verksamhet	  borde	  vara	  ekonomiskt	  i	  balans	  i	  
höst.	  Förbundsstyrelsen	  i	  Studiefrämjandet	  har	  varit	  styrelse	  för	  Studiefrämjandet	  i	  Västerbotten	  sedan	  
juni	  förra	  året	  och	  kommer	  att	  fortsätta	  med	  det	  även	  detta	  verksamhetsår.	  Det	  finns	  behov	  av	  deltagare	  
till	  valberedningen	  för	  Studiefrämjandet	  Västerbotten.	  Det	  vore	  positivt	  om	  det	  kunna	  vara	  en	  
representant	  från	  en	  hundförening.	  Eventuella	  förslag	  kan	  skickas	  till	  Umeå	  Brukshundklubbs	  styrelse.	  	  
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§8.	  Nästa	  möte	  

Nästa	  medlemsmöte	  20	  september	  2017	  

§9.	  Mötets	  avslutande	  

Ordförande	  tackade	  alla	  och	  förklarade	  mötet	  avslutat.	  

	  

	  

	  

Justeras	   	   	   	   	   	   	   Justeras	  	  

	  

	  

	  

____________________________	  	  	   	   	   ___________________________	  
	  Roffa	  Asplund,	  ordförande	  	   	   	   	   Maria	  Burman	  

	  

	  

	  

	   	  

Vid	  protokollet	  	  

	  

	  

	  

____________________________	  	  
Kerstin	  Davis,	  sekreterare	  


