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Protokoll styrelsemöte UBHK 2016-05-16 

Protokoll Styrelsemöte Umeå Brukshundklubb 
Protokollnr: 7-2016 

Datum: 16/05/2016 

Plats: Klubben 

Närvarande: Roffa Asplund, Annika Lindahl, Björn Bjuggren, Carin Nylander-Nygren, 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 
Annika Lindahl valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§4. Föregående mötesprotokoll  

Styrelseprotokoll från 25/05/2016 godkändes och lades till handlingarna. 
 
§5. Rapporter 

a) Ekonomi  

Ekonomin är god. 

b) Rapport från VU 

 
VU har beslutat att bidra för enskild medlems utbildning, Björn Bjuggren är suppleant för Carin 
Nylander-Nygren. 

 

VU har beslutat att Pether Ericsson får inhandla en ny röjsåg för 7500kr 

 

c)  Rapport från kontaktpersoner verksamhetsgruppen 

Hanna Holm rapporterade från utställningen och att den varit riktigt lyckad. 

d) Rapport från SBKs kongress 

Roffa Asplund rapporterade från SBKs kongress, en bra kongress med fina föreläsningar och 
spännande beslut.  
Bla nya MTregler, tillbakaändring av tungapporterna & hinderhöjd  

ÖNDs motion om att avveckla distrikten avslogs. 

 

e) Övriga rapporter 

Inga rapporter.  

 
§6. Skrivelser och inkommande post 
Inga inkomna skrivelser. 
 
§7. Klubbflytten (+ byggrupp)  
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I veckan ska planerna få en betesputs  
Ett möte med mark och exploatering ska ske snarast.  
Byggruppen består av: 
Roffa Asplund, Kerstin Davis, Pether Ericsson, Jonas Granström, Peder Nimrodsson & Erik Nilsson 
 
§8. Pågående projekt 

a)  Mariehemsdagarna 

Styrelsen tog beslut att tacka nej till Mariehemsdagarna då ingen visat intresse av att delta. 

b) Studiefrämjandet 

Björn Bjuggren har haft möte med Anna & Luca på studiefrämjandet och informerade om fortsatt 
diskussion.  
Ytterligare ett möte ska ske. 

 
§9. Föreningsteknik  
 
§10. Bordlagda ärenden 

a) Funktionärskriterier 

Björn Bjuggren har kollat igenom kriterierna och är nöjd med senaste upplagan.  

Styrelseledamöterna, de sammankallade i de olika verksamhetsgrupperna & alla poster som kräver en 
utbildad funktionär ska få ett exemplar att skriva under när de väljs/utbildats.  

 

Kontaktpersonen till den verksamhetsgrupp som ska gå en utbildning ska se till att personen i fråga får 
en kopia. 
Gäller det en utbildning som styrelsen rekommenderar är det Helena som ser till att personen i fråga får 
en kopia av funktionärskriterierna. 

Sekreteraren arkiverar dokumenten.   

b) Verksamhetskonferensen  

Roffa Asplund ska titta på årshjulet och ge ett förslag på datum för verksamhetskonferensen i slutet av 
året. 

c) Medlemsblad 

Styrelsen beslutar att ta upp medlemsbladet på mötet med infogruppen den 24 maj. 
 
§11. Nya ärenden 
 

a) Bemanning av info-gruppen och Hundägarutbildningen 
Bordlägger till nästa styrelsemöte. 

b) Rekommendation till rallylydnadsinstruktörsutbildningen 
Annika har tagit emot anmälan för instruktörsutbildningen och ska skicka in den.  
 

c) SMjacka Agility 
 
Helena Grundström kontaktar Kerstin Davis för att ta reda på rutiner kring beställning av SMjacka.  
Veronica Sundqvist, Jacka  
 
Carin Nylander-Nygren, Sofia Morén, Emelie Bäckström 
Profilplagg i klubbens anda svart, röd, grå lämna in på loboo för tryck/brodering med plagget och mot 
kvitto få 300kr  
 
Annika meddelar agilitySMekipagen om SMpremie. 
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d) Folkrörelsearkivet 

 
 
Björn Bjuggren åker till folkrörelsearkivet & tar reda på rutiner kring förvaring av pärmar och 
dokument. 
 

e) Årshjul med bilagor 
Annika Lindahl kollar upp organisationsprogram till nästa möte. 
 

f) uthyrning av IPO-plan och apellplan  
Holländska herdehundsklubben har frågat om att få hyra planer nästa helg 
Styrelsen beslutar att avslå då vi har verksamhet samtidigt och har ett gammalt beslut om att 
ej hyra ut planerna under högsäsong. 

 
 
 
 
§12. Månadens ros 
Ingen nominerad 
 
§13. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 
 
§14. Nästa möte 
14 juni  
 
§15. Mötets avslutande 
Ordförande Roffa Asplund avslutade mötet och tackade för gott deltagande. 
 
 

Justeras   Justeras 

 

__________________________   __________________________ 

Roffa Asplund, ordförande   Annika Lindahl, ledamot 

 

 
Vid protokollet 

 

__________________________ 
Helena Grundström, sekreterare 
 

 


