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Protokoll medlemsmöte Umeå Brukshundklubb  
Datum:	  	  	   2017-‐10-‐19,	  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	  

Mötet	  godkände	  den	  föreslagna	  dagordningen.	  

§3.	  Val	  av	  justerare	  	  

Malin	  Malmenström	  valdes	  av	  mötet	  att	  jämte	  ordförande	  justera	  protokollet.	  	  

§4	  Information	  från	  styrelsen	  

a) Gemensamt	  förslag	  från	  arbetsgrupp	  och	  styrelse	  angående	  ökad	  tillgänglighet	  till	  
klubbstugan	  

Presentation	  av	  förslag	  vad	  gäller	  ökad	  tillgänglighet	  till	  klubbstugan	  samt	  öppet	  hus/temakvällar:	  

Övergripande	  
• Systemet	  med	  tillgänglighet	  till	  klubbstugan	  bygger	  på	  förtroende.	  

• Nytt	  lås	  med	  taggar	  installeras.	  En	  tagg	  är	  personlig	  och	  nyttjande	  registreras.	  

• En	  förteckning	  förs	  vilka	  personer	  som	  erhållit	  tagg	  med	  uppgifter	  om	  namn,	  medlemsnummer,	  
adress,	  telefonnummer	  och	  e-‐mailadress.	  

• En	  fungerande	  stug-‐	  och	  plangrupp	  måste	  bildas.	  

• En	  grupp	  tillsätts	  för	  att	  sköta	  det	  administrativa	  kring	  tillgång	  till	  lokal,	  fika	  städning,	  larm/lås	  
mm	  som	  företrädningsvis	  ingår	  i	  stug-‐	  och	  plangruppen.	  

• Att	  utökad	  tillgänglighet	  till	  stugan	  prövas	  under	  en	  viss	  tidsperiod	  för	  att	  sedan	  utvärderas.	  

	  Tillträde	  till	  klubbstugan	  
• Medlemmar	  med	  förtroendeuppdrag	  i	  klubben	  erhåller	  utan	  avgift	  en	  tagg.	  

• Verksamhetsgrupps	  sammankallande	  kan	  rekommendera	  att	  en	  medlem	  får	  köpa	  en	  tagg	  till	  ett	  
fastställt	  pris.	  	  

• En	  person	  med	  tagg	  kan	  öppna	  upp	  stugan	  för	  andra	  medlemmar	  som	  är	  på	  klubben	  och	  
ansvarar	  då	  för	  stugan	  och	  att	  städa,	  låsa	  och	  larma.	  
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• Larmet	  kommer	  eventuellt	  vara	  avstängt	  kl.	  12.00	  och	  23.00	  varje	  dag	  eller	  att	  det	  larmas	  av	  och	  
på	  vid	  in-‐	  och	  utträde	  med	  tagg.	  	  
(Styrelsen	  undersöker	  lämpligaste	  alternativ)	  	  

• Kursverksamhet	  och	  klubbmöten	  har	  företräde	  till	  klubbstugans	  lokaler.	  För	  övriga	  ska	  ”lilla	  
fikastugan”	  användas.	  

Praktiskt	  
Städning	  

• Fördelas	  mellan	  de	  olika	  verksamhetsgrupperna	  enligt	  en	  s.k.	  städjour	  enligt	  uppgjort	  schema	  	  

• Medlemmar	  som	  nyttjar	  stugan	  städar	  och	  plockar	  rent	  efter	  sig	  vid	  varje	  tillfälle.	  
Fika	  

• Vattenkokare,	  pulverkaffe	  och	  tepåsar	  finns	  tillgängligt	  i	  stugan.	  

• Gobitar	  och	  drickor	  i	  ett	  öppet	  kylskåp.	  

• Medlemmarna	  swishar	  betalning.	  

• Inköp	  av	  varor	  till	  köket	  sker	  av	  stug-‐	  och	  plangrupp	  .	  

• Påfyllning	  av	  fika	  görs	  av	  samma	  grupp	  som	  har	  städjour.	  	  

• Tydliga	  manualer	  för	  stugjour	  och	  städjour	  ska	  tas	  fram.	  
Förvaring	  av	  värdesaker	  

• Plåtskåp	  sätts	  in	  där	  klubbens	  värdesaker	  förvaras.	  

Öppet	  hus/temkvällar	  

Dessa	  kvällar	  kan	  företrädesvis	  förannonseras	  för	  att	  synliggöra	  klubbens	  verksamhet	  för	  nya	  
medlemmar.	  Ett	  av	  syftena	  med	  att	  ha	  öppen	  stuga	  är	  ju	  att	  få	  fler	  intresserade	  att	  delta	  i	  olika	  
aktiviteter	  och	  känna	  sig	  välkomnade	  till	  vår	  fina	  klubb.	  	  
Öppet	  hus/stuga	  onsdagar	  

• Kursfria	  och	  ansvaras	  av	  stug-‐	  och	  plangruppen	  som	  tidigare	  
Temadagar	  på	  måndagar	  

• Verksamhetsgrupperna	  kan	  t	  ex	  ge	  information	  om	  respektive	  grupps	  aktiviteter	  och	  finnas	  
tillgängliga	  för	  frågor	  eller	  annan	  aktivitet.	  

• Bemannas	  av	  ”stugjour”	  t	  ex	  från	  den	  verksamhetsgrupp	  som	  har	  ansvar	  för	  städning	  av	  stugan	  
den	  veckan	  	  

• Kurser	  använder	  i	  första	  hand	  lilla	  kurslokalen	  och	  ”lilla	  fikastugan”,	  men	  kan	  vid	  behov	  nyttja	  
”storstugan”	  och	  då	  uteblir	  temadagen.	  

Mötet	  ser	  positivt	  på	  förslaget.	  Det	  är	  dock	  viktigt	  att	  arbetet	  fördelas	  inom	  verksamhetsgrupperna	  och	  
att	  grupperna	  själva	  får	  hitta	  en	  lösning	  då	  förutsättningarna	  är	  olika.	  	  

Det	  är	  av	  största	  vikt	  att	  en	  fungerande	  stug-‐	  och	  plangrupp	  bildas.	  Styrelsen	  planerar	  ett	  möte	  med	  de	  
kvarvarande	  medlemmarna.	  Flera	  medlemmar	  på	  mötet	  anmälde	  sig	  som	  intresserade	  av	  att	  vara	  med	  i	  
gruppen.	  	  
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Roffa	  presenterade	  en	  målstyrd	  arbetsmodell	  för	  att	  arbeta	  fram	  en	  fungerande	  verksamhet.	  	  

	  

	  

Samarbetet	  mellan	  arbetsgrupp	  och	  styrelse	  kommer	  att	  fortsätta	  i	  det	  fortsatta	  arbetet	  med	  
organisationen	  kring	  ökad	  tillgänglighet	  till	  stugan	  och	  öppet	  hus/temakvällar.	  Det	  är	  styrelsen	  som	  tar	  
beslutet	  kring	  detta.	  	  

Ordförande	  poängterade	  att	  projektet	  inleds	  med	  bildandet	  av	  en	  fungerande	  stug-‐	  och	  plan	  grupp	  samt	  
en	  grupp	  att	  sköta	  det	  administrativa	  arbetet.	  	  Projektet	  kommer	  att	  påbörjas	  under	  våren	  2018.	  

§6	  Övriga	  frågor	  

a) Utvecklingsklubb	  inom	  SBK	  

Förfrågan	  om	  Umeå	  Brukshundklubb	  skulle	  vara	  intresserad	  av	  att	  bli	  utvecklingsklubb	  och	  arbeta	  med	  
de	  av	  SBK	  centralt	  framtagna	  tio	  arbetstsegen.	  Styrelsen	  föreslår	  att	  det	  informeras	  mer	  om	  detta	  på	  
nästa	  medlemsmöte	  i	  december.	  

b) Klubbfest	  

Förslag	  till	  klubbfest	  i	  december	  vilket	  mötet	  ser	  positivt	  på.	  Förslag	  till	  datum	  är	  lördagen	  9	  december.	  
Mer	  information	  kommer	  att	  läggas	  ut	  på	  sociala	  medier	  och	  på	  klubbens	  hemsida.	  	  

c) Barmarksträning	  

Förfrågan	  om	  det	  finns	  intresse	  av	  barmarksträning	  inför	  vintern.	  Mer	  information	  kommer	  att	  läggas	  ut	  
på	  sociala	  medier	  och	  klubbens	  hemsida.	  	  
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d) Utbildningskonferens	  

Alla	  verksamhetsgrupper	  är	  välkomna	  till	  utbildningskonferens	  den	  8	  november.	  En	  inbjudan	  kommer	  att	  
skickas	  ut	  inom	  kort.	  	  

§8.	  Mötets	  avslutande	  

Ordförande	  tackade	  alla	  och	  förklarade	  mötet	  avslutat.	  

	  

	  

Justeras	   	   	   	   	   	   	   	  	  

	  

	  

	  

____________________________	  	  	   	   	   __________________________	   	  
Roffa	  Asplund,	  ordförande	  	   	   	   	   Malin	  Malmenström	  

	  

	  

	   	  

Vid	  protokollet	  	  

	  

	  

	  

____________________________	  	  
Kerstin	  Davis,	  sekreterare	  


