
    

1 

Protokoll styrelsemöte UBHK 2016-03-02 

Protokoll Styrelsemöte Umeå Brukshundklubb 
Protokollnr: 1-2016 

Datum: 2/03/2016 

Plats: Klubbstugan, Ön 

Närvarande: Roffa Asplund, Annika Lindahl, Björn Bjuggren, Carin Nylander-Nygren, Åsa Larefalk, Helena Grundström 

__________________________________________________________________________ 

§1. Mötets öppnande 

Ordförande Roffa Asplund hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes av styrelsen    

§3. Val av justerare 

Annika Lindahl valdes att jämte ordförande justera protokollet.   

§4. Föregående mötesprotokoll 

Bordlägger till nästa styrelsemöte 
 
§5. Rapporter 

a) Ekonomi  

Ekonomin är god.    

b) Rapport från VU 
- VU har beslutat att betala anmälningsavgiften till Lag 15 för Vindelälvsdraget 
- VU har beslutat att inhandla en presentkorg till Stefan Nylander som tack för säkerhetsdörrarna.  

c) Rapport från kontaktpersoner verksamhetsgrupper 

IPOgruppen har haft ett möte och är peppade inför kommande verksamhetsår. 

d) Övriga rapporter 

Vindelälvsdraget slutar i Hällnäs i år. 

 
§6. Skrivelser och inkommande post       

a)  Bruksgruppen vill skjuta vid annat tillfälle än de öppna skotträningarna  

Styrelsen beslutar att: bevilja. 

 

§7. Inför distriktsfullmäktige  

 Datumet styrelsen hade noterat stämde inte. 
Helena Grundström och Anders Högdal ska delta. 
 
§8. Pågående projekt 

a) Kurs för medlemmarna-Föreningskunskap 4 ggr 

Fem medlemmar anmälda hittills. Påminnelse ska gå ut för att få in fler anmälningar. 
Helena mailar även ut påminnelse till alla anmälda inför start. 

Björn, Roffa & Annika ska ringa några utvalda medlemmar och höra om de är intresserade av att ta an 
HUS eller infogruppen. 

 
§9. Föreningsteknik 

a) §15 Normalstadgar för lokalklubb 
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Inför att årsmötet sa återupptas gick styrelsen igenom våra stadgar kring nedläggning av 
lokalklubb. 
 

§10. Bordlagda ärenden 
Inga bordlagda ärenden 
. 

§11. Nya ärenden 

a) Ansvariga för nyhetsbrev 

Styrelsen beslutar att Annika och Åsa är ansvariga för nyhetsbrev framöver. 

b) Medlemsmöten 

27 April 

28 September 

30 November ”lilla julafton” 

c) Medlemsblad 

I slutet av november ska medlemsbladet ut till medlemmarna. 
Vi ska be Susann Högdahl & Kerstin Davis om de vill göra medlemsbladet i år med. 

d) Städdag 

11 maj 

 

§12. Månadens ros 

Carin Nylander-Nygren 

Till nästa medlemsmöte ska även Pether Ericsson, Peder Nimrodsson och Magnus Palmeström få sin 
månadens ros som inte delats ut ännu. 

§13. Övriga frågor 

a) Byte av PR-Infos namn 

Styrelsen beslutar att ändra namn från ”PR-infogruppen” till ”infogruppen” 

b) Studiefrämjandets årsmöte 

Björn rapporterar från studiefrämjandets årsmöte där en helt ny styrelse valdes. 

Björn valdes själv till revisor. 

Han ska ta kontakt med vår kontaktperson på studiefrämjandet för att få mer klarhet i hur vårt samarbete kan 
fortsätta. 

c) Rutiner efter ett årsmöte 

Helena kontaktar Kerstin för att göra ett sekreterarårshjul. 

När årsmötet är avslutat rapporterar Helena till ÖND om den nya sammansättningen. 

d) Ny sand till Loboohallen 

Två söndagar har bokats i Loboohallen för att borsta ner den nya sanden. 
Kl 14-18 söndag 13 mars 

Kl 14-18 söndag 20 mars 

e) Inköp av filtar 

Styrelsen beslutar att köpa in ett gäng filtar från IKEA till frusna kursdeltagare. 
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§14. Nästa möte 

4 april, årsmöte 

§15. Mötets avslutande 

Ordförande Roffa Asplund avslutade mötet och tackade för ett gott deltagande. 

 

 

 

Justeras   Justeras 

 

__________________________   __________________________ 

Roffa Asplund, ordförande   Annika Lindahl, ledamot 

 

 
Vid protokollet 

 

__________________________ 

Helena Grundström, sekreterare 


