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Protokoll medlemsmöte Umeå Brukshundklubb  
Datum:	  	  	   2017-‐09-‐20,	  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	  tre	  ytterligare	  övriga	  frågor	  anmäldes;	  	  
a) Öppen	  stuga	  
b) PR/Info	  
c) Pistol/Skotträning	  

§3.	  Val	  av	  justerare	  	  

Jonas	  Granström	  och	  Karin	  Sunnegårdh	  valdes	  av	  mötet	  att	  jämte	  ordförande	  justera	  protokollet.	  	  

§4	  Rapporter	  

a) Information	  från	  styrelsen	  
• Eventuellt	  bildande	  av	  en	  verksamhetsgrupp	  för	  Nosework	  

Nosework	  är	  en	  verksamhet	  som	  har	  växt	  enormt	  och	  som	  det	  finns	  ett	  stort	  intresse	  kring.	  Styrelsen	  har	  
diskuterat	  ett	  eventuellt	  bildande	  av	  en	  verksamhetsgrupp	  för	  Nosework	  inom	  klubben.	  Utbildning	  av	  
offficiella	  funktionärer,	  såsom	  domare	  ansvarar	  Svenska	  Noseworkklubben	  för,	  men	  träning	  och	  tävling	  
kan	  arrangeras	  av	  annan	  instans.	  	  
Mötet	  ser	  positivt	  på	  detta	  och	  förslag	  är	  att	  intresserade	  medlemmar	  träffas	  kring	  bildandet	  av	  en	  
verksamhetsgrupp	  för	  Nosework	  inom	  UBHK.	  Ewa	  Vrang	  anmälde	  sitt	  intresse	  att	  ingå	  i	  
verksamhetsgruppen.	  

• Senaste	  nytt	  om	  klubbflytten	  

Björn	  och	  Roffa	  har	  haft	  möte	  med	  politiker	  och	  fritidskontoret	  på	  Umeå	  Kommun	  där	  klubben	  och	  vår	  
verksamhet	  samt	  utmaningarna	  med	  vår	  flytt	  presenterades.	  Just	  nu	  pågår	  arbete	  kring	  att	  få	  bidrag	  från	  
bland	  annat	  länsstyrelsen,	  kommunen	  och	  Riksidrottsförbundet.	  	  

Provborrningar	  är	  genomförda	  på	  Ön	  inför	  den	  kommande	  byggnationen.	  Situationsplan	  finns,	  men	  
detaljplanen	  för	  byggnationen	  på	  Ön	  är	  ännu	  inte	  fastställd.	  Den	  upptäckta	  vitryggade	  hackspetten	  
kommer	  inte	  att	  påverka	  Umeå	  kommuns	  uppsägning	  av	  klubben	  från	  ön.	  	  

Förslag	  framförs	  att	  kolla	  upp	  möjligheten	  att	  köpa	  en	  begagnad	  industristålstomme.	  Den	  kan	  sedan	  
användas	  som	  grund	  för	  byggnation	  av	  en	  klubbstuga	  till	  det	  nya	  klubbområdet	  i	  Anumark.	  Det	  förs	  även	  
fram	  förslag	  på	  att	  kontrollera	  under	  vilka	  förutsättningar	  som	  fanns	  för	  ryttarföreningen	  SURF	  flytt.	  

.	  	  	  
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• Information	  om	  förbundsinstruktör	  

En	  förbundsinstruktör	  är	  en	  SBK-‐instruktör	  som	  har	  slutit	  avtal	  med	  SBK	  centralt	  men	  verkar	  på	  en	  lokal	  
brukshundklubb.	  Har	  då	  egen	  firma	  och	  F-‐skattesedel	  och	  får	  betalt	  av	  den	  lokala	  klubben	  att	  hålla	  
kurser.	  	  
Umeå	  Brukshundklubb	  har	  för	  närvarande	  två	  förbundsinstruktörer.	  	  

Styrelsen	  vill	  att	  fler	  av	  klubbens	  instruktörer	  blir	  förbundsinstruktörer	  för	  grundläggande	  
hundägarutbildning,	  dvs	  valp-‐	  och	  allmänlydnadskurser,	  då	  det	  är	  svårt	  att	  få	  instruktörer	  att	  ta	  dessa	  
kurser.	  	  Mötet	  såg	  positivt	  på	  att	  öka	  antalet	  förbundsinstruktörer	  på	  klubben.	  

b) Övriga	  rapporter	  

Inga	  övriga	  rapporter.	  

§5	  Beslutsärende	  

a) Förslag	  om	  rökfritt	  klubbområde	  

Styrelsen	  har	  fått	  en	  skrivelse	  om	  att	  Umeå	  Brukshundklubbs	  område	  ska	  vara	  rökfritt.	  Styrelsen	  har	  
tidigare	  tagit	  beslut	  om	  att	  en	  rökruta	  ska	  sättas	  upp	  men	  frågeställning	  till	  medlemsmötet	  om	  det	  
generellt	  ska	  vara	  rökfritt	  på	  klubben.	  

Beslut:	  
Medlemsmötet	  beslutar	  att	  rökare	  vänligen	  ska	  hänvisas	  till	  rökrutan	  men	  att	  klubben	  inte	  generellt	  ska	  
vara	  rökfri.	  

§6	  Övriga	  frågor	  

a) Information	  om	  Vindelälvsdraget	  Lars	  Fällman	  

Lars	  Fällman	  berättade	  om	  Vindelälvsdraget	  och	  att	  nästa	  år	  kommer	  Vindelälvsdraget	  att	  vara	  i	  tre	  
dagar	  istället	  för	  fyra.	  Sista	  sträckan	  till	  Vännäsby	  tas	  bort	  då	  det	  har	  varit	  mycket	  svårt	  med	  skidföret	  
den	  sträckan.	  	  
Lars	  Fällman	  söker	  efter	  funktionärer	  till	  nästa	  år.	  Intresserade	  tar	  kontakt	  med	  Lars	  via	  mejl,	  
lars@fallman.se.	  	  

b) Öppen	  stuga	  

Önskemål	  från	  medlemmar	  om	  att	  göra	  klubbstugan	  mer	  tillgänglig	  för	  klubbens	  alla	  medlemmar	  att	  gå	  
in	  och	  fika,	  träffas	  i	  klubbstugan	  för	  att	  öka	  gemenskapen	  inom	  klubben.	  Synpunkter	  fördes	  fram	  om	  att	  
klubben	  är	  ogästvänlig	  och	  inte	  välkomnade	  med	  anledning	  av	  att	  klubbens	  medlemmar	  inte	  har	  tillträde	  
till	  klubbstugan	  när	  de	  är	  på	  klubben.	  	  	  

För	  närvarande	  har	  klubben	  öppen	  stuga	  på	  onsdagskvällar	  då	  det	  är	  kursfritt	  och	  även	  är	  arrangerad	  
skotträning	  för	  klubbens	  medlemmar.	  	  Övriga	  kvällar	  i	  veckan	  är	  vikta	  till	  kurser	  och	  bokade	  möten,	  
tävlingar,	  prov	  och	  andra	  arrangemang	  och	  stugan	  är	  stängd	  under	  dagtid.	  Klubbstugan	  har	  ett	  kodlås	  
samt	  ett	  larm	  installerat	  som	  är	  påslaget	  hela	  dygnet.	  	  Detta	  på	  grund	  av	  det	  varit	  inbrott	  och	  stölder	  i	  
stugan. 

Ordförande	  föreslår	  att	  vänta	  med	  diskussionen	  om	  ”öppen	  stuga”	  tills	  det	  är	  klart	  med	  bidrag,	  bygglov	  
och	  byggnad	  till	  klubbens	  nya	  område	  i	  Anumark	  eftersom	  diskussion	  pågår	  om	  möjligheten	  att	  ha	  lokal	  
tillgänglig	  för	  medlemmarna	  där.	  Förslaget	  avslogs	  av	  mötet.	  

Förslag	  restes	  att	  bilda	  en	  arbetsgrupp	  för	  att	  ta	  fram	  ett	  förslag	  för	  hur	  organisationen	  med	  ”Öppen	  
stuga”	  ska	  fungera	  på	  klubben.	  Mötet	  föreslår	  att	  ett	  extra	  medlemsmöte	  hålls	  inom	  30	  dagar	  där	  
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förslaget	  ska	  diskuteras.	  Alla	  verksamhetsgruppers	  sammankallande	  ska	  ingå	  i	  arbetsgruppen	  och	  	  
Helen	  Israelsson	  väljs	  som	  sammankallande	  för	  arbetsgruppen.	  

c) PR/Info	  

Nästa	  medlemsblad	  skjuts	  fram	  till	  december	  månad	  med	  anledning	  av	  för	  lite	  material	  från	  
verksamhetsgrupperna.	  Pr/Info	  uppmanar	  grupperna	  att	  skicka	  in	  material.	  	  

De	  problem	  som	  har	  uppstått	  med	  klubbjackornas	  tryck	  efter	  tvätt	  ligger	  för	  närvarande	  hos	  VD:n	  på	  
Engelsson	  och	  PR/Info	  väntar	  på	  svar.	  	  

PR/info	  önskar	  mer	  hjälp	  och	  uppslutning	  från	  verksamhetsgrupperna	  kring	  arrangemang	  för	  att	  
marknadsföra	  klubben.	  	  
Önskemål	  från	  mötet	  om	  god	  framförhållning	  vid	  förfrågan	  från	  PR/Info	  så	  att	  arrangemangen	  kan	  
planeras	  in	  i	  god	  tid.	  	  	  

d) Pistol/Skotträning	  

Idag	  har	  Umeå	  Brukshundklubb	  arrangerade	  skotträningar	  på	  onsdagskvällar	  mellan	  18:30	  –	  19:30	  samt	  
fri	  skotträning	  med	  egen	  pistol	  på	  söndagar.	  Det	  har	  kommit	  förfrågningar	  från	  enskilda	  medlemmar	  om	  
att	  få	  låna	  klubbens	  pistol	  för	  att	  skjuta	  på	  söndagar.	  	  

Styrelsen	  föreslår	  att	  bruksgruppen	  får	  i	  uppdrag	  att	  arrangera	  skotträning	  på	  söndagar,	  t	  ex	  mellan	  	  
kl.	  16:00	  –	  17:00	  när	  övrig	  verksamhet	  så	  tillåter.	  	  Mötet	  ser	  positivt	  på	  detta.	  
	  
§7	  Månadens	  ros	  

Månadens	  ros	  tilldelades	  Susanne	  Stjernfeldt	  för	  hennes	  fantastiska	  och	  engagerade	  arbete	  som	  
medlemsansvarig.	  	  

§8.	  Mötets	  avslutande	  

Ordförande	  tackade	  alla	  och	  förklarade	  mötet	  avslutat.	  

	  

Justeras	   	   	   	   	   	   	   	  	  

	  

	  

____________________________	  	  	   	   	   	  
	  Roffa	  Asplund,	  ordförande	  	   	   	   	   	  

	  

	  

____________________________	  	  	   	   	   ___________________________	  
Karin	  Sunnegårdh	   	   	   	  	   	   Jonas	  Granström	  

	   	  

Vid	  protokollet	  	  

	  

____________________________	  	  
Kerstin	  Davis,	  sekreterare	  


