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Protokoll medlemsmöte Umeå Brukshundklubb  
Datum:	  	  	   2017-‐12-‐06,	  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	  	  

Jonna	  Persson	  valdes	  av	  mötet	  att	  jämte	  ordförande	  justera	  protokollet.	  	  

§4	  Information	  från	  styrelsen	  

a) 100-‐årsjubileum	  

Miia	  Johansson	  Stjernfeldt	  informerade	  om	  SBK:s	  100-‐års	  jubileum	  och	  de	  aktiviteter	  som	  är	  planerade	  
under	  2018	  för	  att	  fira	  detta.	  

Aktivitet	   Tidpunkt	   Beskrivning	  

Happy Dog 30-31/12 2017 Nyårsfirande på Arlanda med prova-på aktiviteter i många av 
SBK:s verksamheter. 

My Dog 4-6/1 2018 Utställning i Göteborg med extra mycket utrymme och 
uppvisningar 

Symposium ”Tänk om 
hunden kunde prata” 

13/1 2018, 
kl. 13:00-17:00 

Föreläsning med Per Jensen professor i etologi, Åsa Nilsonne 
professor i med psykologi och Kenth Svartberg doktor i etolog. 
Föreläsningen kommer att streamas live i Dragonskolans aula 
här i Umeå och är kostnadsfri. 

Kongressen 26-27/5 2018 Alla lokalklubbars ordförande inbjuds att delta på egen 
bekostnad. 

Födelsedagen! 30/5 2018 Firas gemensamt ute på lokalklubbarna med tårta kl. 19:30 
och 19:55 är det ett webbsänt tal från förbundsordförande. 

SM Ronneby 22-26/8 2018 SM i bruksprov, IPO, lydnad, rallylydnad och tjänstehundar. 

Stockholm Hundmässa 8-9/12 2018 Utställning i Stockholm där Svenska Brukshundklubben ha en 
monter och uppvisningar. 

Jubileumsapporten Hela året Enkla arrangemang av lokalklubbar som drar till sig stor 
uppmärksamhet, t ex hundparad, träning på allmän plats, visa 
hundar som kan spåra, söka eller en vardags-lydnadsbana för 
allmänheten. 

Medlemmar	  som	  vill	  vara	  med	  och	  arrangera	  aktiviteter	  för	  100-‐årsjubileumet	  i	  klubbens	  regi	  är	  
välkomna	  att	  ta	  kontakt	  med	  Miia,	  PR-‐Info.	  	  
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b) Medlemsbladet	  

För	  att	  få	  ett	  bra	  och	  välfyllt	  medlemsblad	  behöver	  verksamhetsgrupperna	  skicka	  in	  information	  till	  PR-‐
info.	  	  Förslag	  att	  varje	  verksamhetsgrupp	  lägger	  in	  sista	  inlämningsdatum	  för	  medlemsbladet	  i	  sitt	  årshjul	  
för	  att	  få	  med	  det	  på	  ett	  naturligt	  sätt.	  PR-‐info	  har	  för	  avsikt	  att	  samla	  verksamhetsgruppernas	  
informationsansvariga	  inför	  medlemsbladets	  inlämningsdatum	  för	  informationsutbyte.	  	  	  

c) Senaste	  information	  om	  klubbflytten	  

Materialkostnaden	  för	  klubbens	  flytt	  är	  cirka	  5	  miljoner	  kronor.	  Ingen	  arbetskostnad	  är	  inräknad.	  
Klubben	  har	  ett	  preliminärt	  bygglov	  på	  ett	  hus	  på	  200	  kvm.	  Ett	  förslag	  är	  Lövångers	  Bygg	  som	  har	  ett	  hus	  
på	  200	  kvadrat.	  Huset	  består	  bara	  av	  väggar	  och	  tak,	  ingen	  grundplatta	  eller	  väggar/inredning	  är	  
inkluderat.	  Förslag	  att	  istället	  för	  ett	  hus	  sätta	  upp	  en	  industrilokal	  istället	  med	  en	  inomhuslokal	  på	  
bottenvåningen	  och	  klubblokal	  på	  övervåningen.	  

Klubben	  har	  indikation	  på	  att	  kommunen	  kommer	  att	  bidra	  med	  1	  miljon	  kronor.	  Möten	  med	  
lantbruksprogrammet	  på	  Jordbruksverket	  och	  Idrottsförbundet	  är	  planerat	  till	  nästa	  vecka.	  	  

d) Musikhjälpen	  11-‐17	  december	  

Klubben	  engagerar	  sig	  även	  i	  år	  i	  Musikhjälpen.	  Klubben	  har	  ett	  lotteri	  under	  tiden	  5-‐11/12	  och	  kommer	  
även	  att	  skänka	  intäkterna	  från	  fikaförsäljning	  på	  Julklappshoppet	  10/12	  och	  startavgifter	  samt	  
fikaförsäljning	  på	  Lusserallyt	  12/12.	  	  

Avlämning	  av	  den	  insamlade	  summan	  kommer	  att	  ske	  på	  torsdag	  den	  14/11	  i	  en	  hundparad.	  Samling	  	  
kl	  18:45	  vid	  gamla	  biblioteket	  i	  centrum.	   	   	  

e) Valberedningen	  

Valberedningen	  informerade	  om	  sitt	  arbete	  inför	  kommande	  årsmöte.	  Styrelsens	  medlemmar	  lämnade	  
mötet	  under	  denna	  information.	  	   	   	   	  

§6	  Övriga	  frågor	  

a) Noseworkgrupp	  

Efter	  uppstartsmötet	  som	  styrelsen	  initierade	  om	  en	  noseworkverksamhet	  i	  klubben	  har	  en	  
noseworkgrupp	  bildats.	  Gruppen	  har	  påbörjat	  planeringen	  för	  nästa	  år	  och	  en	  UBHK	  facebookgrupp	  för	  
nosework	  har	  startats.	  	  

b) Vindelälvsdraget	  –	  Umeå	  Brukshundklubbs	  lag	  15.	  

Deltagare	  till	  klubbens	  lag	  15	  i	  Vindelälvsdraget	  efterfrågas.	  Draget	  är	  tre	  dagar	  nu	  istället	  för	  fyra	  och	  
målgång	  är	  i	  Hällnäs.	  Det	  är	  en	  mycket	  trevlig	  dragtävling.	  Intresserade	  uppmanas	  ta	  kontakt	  med	  Pether	  
Ericsson.	  

§8.	  Mötets	  avslutande	  

Ordförande	  tackade	  alla	  och	  förklarade	  mötet	  avslutat.	  

Justeras	   	   	   	   	   	   	   	  	  

	  

____________________________	  	  	   	   	   __________________________	   	  
Roffa	  Asplund,	  ordförande	  	   	   	   	   Jonna	  Persson	  

Vid	  protokollet	   ______________________	  
Kerstin	  Davis,	  sekreterare	   	   	   	  


