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Protokoll Styrelsemöte Umeå Brukshundklubb 

Protokollnr:	  	   8-‐2016	  

Datum:	  	   2016-‐10-‐12	  

Plats:	  	   Klubbstugan,	  Ön	  

Närvarande:	  	   Roffa	  Asplund,	  Annika	  Lindahl,	  Björn	  Bjuggren,	  Carin	  Nylander-‐Nygren,	  	  
Kerstin	  Davis,	  Åsa	  Larefalk	  

Frånvarande:	   Hanna	  Holm,	  Annika	  Lindahl	  

__________________________________________________________________________	  

§1.	  Mötets	  öppnande	  

Roffa	  Asplund	  öppnade	  mötet	  och	  hälsade	  alla	  välkommen.	  

§2.	  Fastställande	  av	  dagordning	  

Dagordningen	  godkändes	  av	  styrelsen.	  

§3.	  Val	  av	  justerare	  

Björn	  Bjuggren	  valdes	  att	  jämte	  ordförande	  att	  justera	  protokollet	  	  

§4.	  Föregående	  mötesprotokoll	  	  

Styrelseprotokoll	  från	  21/9	  2016	  godkändes	  och	  lades	  till	  handlingarna.	  

§5.	  Rapporter	  

a) Ekonomi	  

Ekonomin	  är	  fortsatt	  god.	  

b) Rapport	  från	  VU	  

Inget	  att	  rapportera.	  

c) Rapport	  från	  kontaktpersoner	  verksamhetsgrupper	  

Freestyle	  
Ett	  telefonmöte	  har	  genomförts	  med	  freestylegruppen	  där	  kommande	  verksamhet	  diskuterades.	  
Styrelsen	  har	  önskemål	  om	  att	  gruppen	  arbetar	  för	  att	  utöka	  sin	  verksamhet.	  	  
Styrelsen	  uppdrar	  till	  Åsa	  att	  kontakta	  sammankallande	  om	  styrelsens	  önskemål.	  

IPO-‐gruppen	  
SBK:s	  policy	  gällande	  hundhållning	  presenterades	  på	  ett	  möte	  där	  även	  kommande	  verksamhet	  
diskuterades.	  

PR	  Info	  

Ett	  medlemsblad	  med	  bland	  annat	  kallelse	  till	  kommande	  årsmöte	  måste	  skickas	  ut	  till	  klubbens	  
medlemmar.	  
Styrelsen	  uppdrar	  till	  Roffa	  och	  Kerstin	  att	  planera	  in	  ett	  möte	  med	  PR-‐infogruppen	  för	  att	  diskutera	  
gruppens	  verksamhet	  och	  roll.	  

	  



    

Protokoll styrelsemöte UBHK 2016-09-21  2 

Bruksgruppen	  
Utvärderingen	  av	  höstprovet	  var	  mycket	  positivt	  och	  återigen	  har	  klubben	  arrangerat	  ett	  trevligt	  och	  
ett	  väl	  arrangerat	  bruksprov.	  	  

d) Rapport	  från	  samverkansmöte	  med	  Nordmaling	  ang.	  utställning	  

Åsa	  rapporterade	  från	  samverkansmötet.	  Samarbetet	  fortsätter	  och	  diskussion	  ska	  föras	  för	  att	  
förtydliga	  fördelning	  av	  arbetsuppgifter	  och	  upplägg.	  

e) Övriga	  rapporter	  

Inga	  övriga	  rapporter.	  

§6.	  Skrivelser	  och	  inkommande	  post	  

Inga	  skrivelser	  eller	  inkommande	  post	  att	  hantera.	  

§7.	  Klubbflytten	  

Umeå	  kommun	  ska	  börja	  provborra	  på	  klubbens	  område.	  	  Klubbens	  kontakt	  på	  kommunen	  kommer	  
att	  ta	  kontakt	  med	  styrelsen	  när	  det	  blir	  aktuellt	  samt	  komma	  med	  information	  om	  vad	  
provborrningen	  innebär	  praktiskt.	  Den	  nya	  föreslagna	  marken	  är	  tilldelad	  klubben	  så	  en	  betesputs	  
måste	  genomföras	  så	  snart	  som	  möjligt.	  Nästa	  flyttgruppsmöte	  är	  den	  18/10	  där	  bland	  annat	  en	  
planritning	  ska	  diskuteras.	  Belysningsstolpar	  och	  parkeringsstolpar	  har	  klubben	  fått	  tillgång	  till.	  	  

§8.	  Pågående	  projekt	  

Inga	  pågående	  projekt	  

§9.	  Föreningsteknik	  

a) Kapitel	  7,	  Ansvarsfördelning;	  vem	  gör	  vad?	  

Diskuteras	  nästa	  möte.	  

§10.	  Bordlagda	  ärenden	  

a) Styrelsens	  kontaktperson	  PR-‐Info-‐gruppen	  

Beslut:	  
Styrelsen	  beslutar	  att	  kontaktperson	  till	  PR-‐Info	  är	  styrelsens	  sekreterare.	  

§11.	  Nya	  ärenden	  

a) Styrelsemedverkan	  Samordningskonferensen	  ÖND,	  	  

Bruksgruppen	  och	  HUG	  skickar	  representanter	  till	  samordningskonferensen.	  Björn	  åker	  för	  ÖND:s	  
räkning.	  Det	  finns	  ingen	  organisationspunkt	  på	  programmet	  vilket	  innebär	  att	  någon	  representation	  
från	  styrelsen	  inte	  behövs.	  

b) Översyn	  av	  hyror	  plan,	  material	  och	  stuga	  	  

Agilitygruppen	  har	  önskemål	  om	  att	  höja	  priserna	  för	  uthyrning	  av	  agilityplanerna.	  Den	  föreslagna	  
prishöjningen	  är	  stor	  och	  kommer	  att	  avvika	  gentemot	  övriga	  prisnivåer.	  

Styrelsen	  anser	  att	  priserna	  för	  uthyrning	  av	  klubbens	  stuga	  och	  planer/material	  är	  tillräckliga	  med	  
tanke	  på	  att	  de	  ska	  vara	  till	  självkostnadspris	  och	  ej	  vinstgivande.	  Riktlinjerna	  bör	  dock	  uppdateras	  
och	  förtydligas.	  	  

Bokningsförfrågningar	  bör	  samordnas	  mer	  och	  förslag	  är	  att	  alla	  förfrågningar	  går	  via	  
boka_stuga@ubhk.se	  som	  sedan	  tar	  kontakt	  med	  aktuell	  verksamhetsgrupp.	  
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Beslut:	  
Styrelsen	  beslutar	  att:	  

• alla	  bokningsförfrågningar	  ska	  skickas	  till	  boka_stuga@ubhk.s	  för	  bättre	  samordning	  av	  
inkommande	  förfrågningar	  gällande	  uthyrning	  av	  klubbens	  stuga,	  planer	  och	  material.	  

• priserna	  för	  uthyrning	  av	  klubbens	  stuga,	  planer	  och	  material	  blir	  oförändrad.	  

Styrelsen	  uppdrar	  till	  Annika	  att	  meddela	  agilityn	  styrelsens	  beslut.	  	  
Styrelsen	  uppdrar	  till	  Kerstin	  och	  Carin	  att	  uppdatera	  prislistans	  riktlinjer	  vad	  gäller	  uthyrning	  av	  
klubbens	  klubbstuga,	  planer	  och	  material.	  	  

c) instruktörsutbildning	  

Klubben	  har	  ett	  mycket	  stort	  behov	  av	  att	  utbilda	  fler	  instruktörer.	  Förslag	  lades	  på	  medlemsmötet	  
om	  det	  upplägg	  som	  finns	  för	  instruktörsutbildningen	  på	  helger	  kan	  fördelas	  på	  kvällar	  istället.	  	  
Styrelsen	  uppdrar	  till	  Björn	  att	  undersöka	  möjligheten	  att	  genomföra	  en	  instruktörsutbildning	  utifrån	  
helgupplägg	  på	  vardagskvällar.	  	  

d) Lobohallen	  

Lobohallen	  öppnar	  senast	  under	  vecka	  44.	  En	  förfrågan	  har	  gått	  ut	  till	  verksamhetsgrupperna	  om	  
önskemål	  om	  träningstider	  samt	  om	  hjälp	  med	  städning	  innan	  hallen	  öppnas.	  	  

e) Datum	  för	  årsmöte	  2017	  

Beslut:	  
Styrelsen	  beslutar	  att	  årsmötet	  blir	  torsdagen	  den	  23/2	  2017	  kl.	  19:00,	  klubbstugan,	  Ön.	  

§12.	  Månadens	  ros	  

Ingen	  månadens	  ros	  tilldelades.	  

§13.	  Övriga	  frågor	  

Inga	  övriga	  frågor	  

§14.	  Nästa	  möte	  

Nästa	  styrelsemöte	  är	  den	  22	  november.	  	  

§15.	  Mötets	  avslutande	  

Roffa	  Asplund	  tackade	  för	  gott	  deltagande	  och	  avslutade	  mötet.	  

	  

	  

Justeras	   	   	   	   Justeras	  

	  

__________________________	  	   	   _____________________________	  
Roffa	  Asplund,	  ordförande	   	   	   Björn	  Bjuggren,	  vice	  ordförande	  

	  
	  

	  

Vid	  protokollet	  

	  

__________________________	  
Kerstin	  Davis,	  sekreterare	  


