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Protokoll styrelsemöte UBHK 2016-04-25 

Protokoll Styrelsemöte Umeå Brukshundklubb 
Protokollnr: 6-2016 

Datum: 25/04/2016 

Plats: Klubben 

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

__________________________________________________________________________ 
 
§1. Mötets öppnande 
Roffa Asplund öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 
§2. Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes av styrelsen.  
 
§3. Val av justerare 
Åsa Larefalk valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§4. Föregående mötesprotokoll  

a) Extramötet 160403 

Styrelseprotokoll från 03/04/2016 godkändes och lades till handlingarna. 

b) Konstituerande mötet 160403 

Konstituerande styrelsemötesprotokoll 03/04/16 godkändes och lades till handlingarna 

 
§5. Rapporter 

a) Ekonomi  

Ekonomin är god. 

b) Rapport från VU 

Lydnadsgruppen får skicka två representanter till Clinic i Kungsör för att kunna utbilda på hemmaplan 
om de nya reglerna och momenten i lydnaden. 

c)  Övriga rapporter  

Björn har tackat ja till en HUS-distriktsträff. 
HU har haft ett medlemsmöte där de beslutat att inte ha fortsatt verksamhet. 
Vilket innebär att UBHK ska starta ungdomsverksamhet. 

Annika ska på nästa rallylydnadsmöte 

Åsa har bett om att få närvara på nästa freestylemöte. 

 
§6. Skrivelser och inkommande post 
Inga inkomna skrivelser. 
 
§7. Klubbflytten 
Bordlägger till nästa Styrelsemöte 
 
§8. Pågående projekt 

a)  Inga pågående projekt 
§9. Föreningsteknik  
Planering av innehåll på vårens styrelsemöten: 
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Etik & Moral kapitlet till nästa styrelsemöte 
Sedan fortsätta med föreningsteknikboken. 
 
§10. Bordlagda ärenden 

a)   Inga bordlagda ärenden 
§11. Nya ärenden 

a) Dokument för funktionärer i UBHK & Policy för medlemskultur i Brukshundklubben 

Björn kollar igenom dokumenten som finns och kommer med förslag på ett nytt generellt dokument. 

b)  Beslut om bemanning av verksamhetsgrupper 

Se bilaga 1 

c)  Fördelning av kontaktpersoner till verksamhetsgrupperna. 

Samma som föregånget verksamhetsår 

Annika – Lydnad, Agility och Rally 

Björn – IPO, Bruks, FM. Test & Beskrivning  

Hanna – Utställning, TJH 
Åsa – Freestyle  

d) Medlemsmöte  

Ingela behöver en dator och projektor, Roffa tar med det. 
Styrelsen ska på medlemsmötet bla ta upp: förväntansdokument & visa ritningen vid 
klubbflyttspunkten.  
Månadens ros, motiveringar, presentkort och diplom ordnar Björn. 
Annika skickar ut påminnelse för medlemsmötet idag. 

 

e) Städdagen 

11/5 är det den årliga städdagen på klubben. 
Annika skickar ut inbjudan till medlemmarna. 

f) Administration på facebook 

Samtliga kontaktpersoner till verksamhetsgrupperna hör av sig till respektive facebookgrupp för att bli 
administratörer och kan hjälpa till att sortera bort reklam och spam. 

g) Mariehemsdagarna 

Vi har fått förfrågan om att medverka på Mariehemsdagarna 21 Aug. 

Styrelsen tar upp frågan på medlemsmötet och efterfrågar intresse. 

h) Verksamhetsområdeskonferens 

Bordlägger till nästa styrelsemöte. 

i) Rallylydnadsinstruktör 

Annika Alfreds har önskat att få gå rallylydnadsinstruktörskurs.  
Annika Lindahl vidarebefordrar informationen till rallygruppen, styrelsen ställer sig positiva till 
förfrågan. 

j) Studiefrämjandet 

Vi vill ha tydliga svar på hur vårt samarbete ska se ut från studiefrämjandet för att kunna ta ett beslut. 
 
§12. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
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§13. Månadens ros 
Ingen nominerad 
 
§14. Nästa möte 
16 Maj 
 
§15. Mötets avslutande 
Ordförande Roffa Asplund avslutade mötet och tackade för gott deltagande. 
 
 

Justeras   Justeras 

 

__________________________   __________________________ 

Roffa Asplund, ordförande   Åsa Larefalk, suppleant 

 

 
Vid protokollet 

 

__________________________ 
Helena Grundström, sekreterare 
 

 


