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Protokoll styrelsemöte Umeå Brukshundklubb 
Protokoll nr: 9-2016 
Datum: 2016-11-22 

Plats: Klubbstugan, Ön 

Närvarande: Roffa Asplund, Björn Bjuggren, Carin Nylander-Nygren, Kerstin Davis,  
Åsa Larefalk, 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 
Hanna Holm valdes att jämte ordförande justera protokollet  

§4. Föregående mötesprotokoll  

-‐ Roffa och Kerstin har haft ett möte med PR-Info där gruppens ansvarsområden och närmaste 
uppgifter gicks igenom 

-‐ Instruktörsmöte har genomförts. Behovet av fler instruktörer är stort och diskussion fördes om 
en instruktörsutbildning till våren 2017 kan genomföras.  

Styrelseprotokoll från 12/10-16 godkändes och lades till handlingarna. 

§5. Rapporter 

a) Ekonomi  
Det preliminära resultatet för 2016 ser mycket bra ut då alla verksamhetsgrupperna har ett positivt 
resultat. 

b) Rapport från VU 
VU har tagit följande beslut: 

-‐ att acceptera ett erbjudande från distriktsveterinärerna i Ånäset om en vaccinationskväll i 
klubbstugan för klubbens medlemmar inför öppnandet av Loboohallen. Detta för att 
underlätta för medlemmarna att vaccinera på kvällstid. Vaccinationen sker till ordinarie pris.  

Beslut: 
Styrelsen beslutar att bifalla VU:s beslut enligt ovan. 

c) Rapport från kontaktpersoner verksamhetsgrupper 

Freestyle 

Två medlemmar från freestylegruppen är med i landslaget och kommer att delta på Nordiska 
Mästerskapet på Stockholms Hundmässa 3-4 december 2016.  

Gruppen siktar på att genomföra gemensamma träningar i Loboohallen och en tävling till våren 2017. 

IPO-gruppen 

Inget nytt att rapportera 
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PR Info 

Kerstin får i uppdrag att ta kontakt med gruppen för att se hur deras arbete fortgår.  

Utställning 

VU ska ha möte med utställningsgruppen den 23/11-16 för att diskutera verksamhet och samarbete med 
Nordmaling. 

Rallylydnad 

Holmsund kommer att ordna en kurs för tävlingssekreterare och har bjudit in UBHK att delta. 

Lydnad 

Annika får i uppdrag att ta kontakt med lydnadsgruppen gällande minnesanteckningar från deras möten 
under året. 

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

d) Rapport från SKKs information om nya organiseringsförslaget 

Roffa rapporterade från SKK:s information om förslag till ny organisation den 19/11-16.  

Inbjudan hade gått ut till samtliga SKK-rasklubbar och lokala kennelklubbar samt lokala SBK-klubbar 
i Övre Norrlands och Mellannorrlands distrikt.  

Endast representanter från tre lokalklubbar i SBK, Umeå BHK, Vännäs BK och Örnsköldsvik BK samt 
Schäferhundklubben Umeå fanns på plats. Fyra representanter från ÖNDs distrikt och en representant 
för Västernorrlands distrikt samt slutligen två lokala kennelklubbar och fyra övriga SKK- rasklubbar.  

Deltagarna på informationsmötet lämnade in en gemensam skrivelse till arbetsgruppen att verka för att 
skjuta upp remissförfarandet i 2 år eftersom ett sådant mycket viktigt ärende som en så omfattande 
organisationsförändring inte ska ges möjlighet att genomföras utan stort engagemang bland de som det 
berör. Styrelsen kommer att informera om förslag och informationsträff till klubbens medlemmar på 
medlemsmötet den 30 november. 

e) Rapport från ÖNDs samordningskonferens 
Björn rapporterade att samordningskonferensen var en trevlig tillställning där bland annat Staffan 
Thorman informerade om SBK:s 100-års jubileum på lördagen.  

f) Rapport Loboohallen 
Det är viktigt att alla följer de direktiv och riktlinjer som gäller för att träna i Loboohallen och för att 
delta på gruppträningar.  

g) Övriga rapporter  
Inga övriga rapporter. 

§6. Skrivelser och inkommande post 

a) Mail från agilitygruppen angående uthyrning av agilityplanen 
Diskussion fördes kring agilitygruppens frågeställningar gällande styrelsens beslut om att inte 
acceptera en höjning av uthyrning av agilitybanan. Styrelsen står fast vid detta beslut förutom att en 
eventuell justering gentemot priset för MH-banan. 

Annika får i uppdrag att formulera ett svar till agilitygruppen 

b) Inventering av lämpliga kandidater för lärarutbildning 
Inga förslag för närvarande. 
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§7. Klubbflytten 
Klubben har fått besked om att bygglov kan komma att ges, men en situationsplan med avloppsbädd 
ska skickas in. Kommunen har påbörjat provborrningar på Ön men dessa kommer endast att ske vid 
strandkanten. 

§8. Pågående projekt 
Inga pågående projekt 

§9. Föreningsteknik 

a) Kapitel 7, Ansvarsfördelning; vem gör vad? 

Diskuteras nästa möte. 

§10. Bordlagda ärenden 
Inga bordlagda ärenden 

§11. Nya ärenden 

a) Förtjänsttecken 
Genomgång av förslag på medlemmar till förtjänsttecken.  

Styrelsen kommer att ge förslag på fyra brons, ett silver och ett guld.  

b) Umeå Brukshundklubbs mål för 2017 
Beslut: 
Styrelsen beslutar att följande målsättning för Umeå Brukshundklubb kommer att föreslås årsmötet 
2017: 

Mål 1 – Upprätthålla en god ekonomi 

Umeå Brukshundklubb ska ha en ekonomi i en balans som möjliggör förbättringsåtgärder för klubbens verksamhet för 
kommande år samt på kort sikt avsätta medel för en kommande flytt. Styrelsen är ansvarig för måluppfyllelsen. 

Delmål/Verksamhetsmål 
2017: Ett årsresultat bättre eller lika med föregående år 
2018: Ett årsresultat bättre eller lika med föregående år 
2019: Ett årsresultat bättre eller lika med föregående år 

Utvärdering  
Budgetuppföljningar samt utvärdering och analys av årsresultat.  

Medel  
De medel som finns tillgängliga för att nå detta mål är följande:  

• Medlemsökning  
• Sponsorintäkter  
• Försäljning  
• Intressant verksamhet  
• Samverkan med andra  
• Specialkurser  

Mål 2 – Implementera ett nytt arbetssätt 

Umeå Brukshundklubb ska fortsätta arbetet med att införa en målstyrd organisation i enlighet med SBK:s nya stadgar. 
Styrelsen ansvarar för organisationen och dess styrdokument. Verksamhetsgrupper ansvarar för att medverka till detta inom 
sin verksamhet.   

Delmål/Verksamhetsmål  
2017-2019: Utöka kunskapen om nyttan av målstyrd verksamhet. 

Utvärdering  
2017-2019: Intervjuer med alla verksamhetsgrupper. Uppföljning av att målstyrningen genomsyrar verksamhetsberättelser och 
planer.  

Medel  
De medel som kommer att användas för att uppnå detta mål är fortbildning och utbildningsinsatser i kunskap om stadgar, 
policies, föreningskunskap på verksamhetskonferenser, i medlemsblad och på hemsidan samt information på medlemsmöten. 
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Mål 3 – Ett tydligt ledarskap i en målstyrd organisation 

Umeå Brukshundklubb ska utveckla ledarskapet så att den stora kompetens som finns i brukshundklubbens olika verksamheter 
synliggörs för alla nuvarande och blivande medlemmar. Huvudansvaret ligger på styrelsen med delegation till 
verksamhetsgrupperna.  

Delmål/Verksamhetsmål  
2017 -2019: En kontinuerlig ledarutveckling ska vara en naturlig del i styrelse arbete och klubbens funktionärsutbildningar. 

Utvärdering 
Grupperna utvärderar och analyserar resultat inom sitt verksamhetsområde.  

Medel  
För att nå detta mål ska en ledarfilosofi utarbetas i Umeå Brukshundklubb samt att ett policydokument undertecknas av 
klubbens förtroendevalda funktionärer.   

 
Mål 4 – Aktiva medlemmar och hundar 

Umeå Brukshundklubb ska skapa förutsättningar för att inom SBK:s olika verksamheter få aktiva medlemmar och hundar. 
Klubbstyrelsen ansvarar för organisationen. Verksamhetsgrupper ansvarar för att medverka inom sin verksamhet.  

Delmål/Verksamhetsmål  
2017-2019:  
• Ta ansvar för vårt uppdrag att främja avelsarbetet för våra brukshundsrader genom att anordna Mentalbeskrivningar, 

Mentaltester, Utställningar och Bruksprov. 
• Öka intresset för SBKs bruks- och lydnadsprov genom att erbjuda fler kurser, utbildningar och föreläsningar med 

inriktning mot prov och tävling.  
• Genomföra fler valp och allmänlydnadskurser 
• Fortsätta att så framgångsrikt genomföra kurser och tävlingar i agility 
• Ytterligare marknadsföra rallylydnad och freestyle 
• Väcka intresse för nya verksamheter i SBK, t ex nosework, draghund sommar och vinter. 
• Följa upp statistik och genomföra förbättringsarbete i verksamhetsgrupper och medlemsvård 
• Starta nya utbildningar för funktionärer till våra verksamheter i klubben. 

Utvärdering och analys  
Utifrån utvärderingsresultat genomföra förbättringsarbeten.  

Medel  
De medel som kommer att användas för att uppnå detta mål är att genomföra attraktiva tävlingar, prov, tester och utställningar 
samt attraktiva hundägarkurser och andra aktiviteter för klubbens medlemmar. De är också viktigt att klubben kan erbjuda 
kvalificerade instruktörer och funktionärer. 

c) Årsmöteshandlingar 
Instruktioner och mallar inför årsmöteshandlingarna för 2017 skickas ut till verksamhetsgrupperna 
senast den 27/11. Sista datum för leverans från verksamhetsgrupperna är den 8 januari 2017.  

d) Rekommendation aspiranter till bruksdomarutbildning 

Bruksgruppen rekommenderar Kicki Wacek och Lena Wiklund som aspiranter till kommande 
bruksdomarutbildning våren 2017.  

Roffa och Björn får i uppdrag att träffa aspiranterna för en genomgång av kriterier för klubbens 
auktoriserade funktionärer och en domares funktion och roll. 

e) Nya allmänna regler för bruksprov och lydnadsprov 
De nya reglerna för bruksprov och lydnadsprov innehåller förändrade allmänna regler. Arrangören 
måste nu identifiera var tävlingsområdet är. Arrangören av tävlingen är också skyldig att kontrollera att 
hunden är ID-märkt. 

Beslut: 
Styrelsen beslutar att identifiera klubbens tävlingsområde från parkeringen och upp över appellplanerna 
och att parkeringen är ”icke-tävlingsområde”. Denna identifiering av klubbens tävlingsområden gäller 
för alla klubbens tävlingar.  

Roffa får i uppdrag att ta kontakt med ÖND för att få förtydligande vad som gäller för kontroll av  
ID-märkning. 
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f) Ersättning kurs 
En klubbmedlem som med privata medel har utbildat sig till noseworkinstruktör har lämnat erbjudande 
om att ha en nybörjarkurs i nosework mot ersättning. 

Beslut: 
Styrelsen beslutar att anta erbjudandet om en nybörjarkurs i nosework mot ersättning till instruktören. 

§12. Månadens ros 
Beslut: 
Styrelsen beslutar att månadens ros tilldelas Veronica Sundqvist. 
 
13. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

§14. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte är den 14 december 18:30. 

Arbetsmöte gällande budget för 2017 är den 18/1 2017, kl. 18:30. 

§15. Mötets avslutande 
Roffa Asplund tackade för gott deltagande och avslutade mötet. 

 

 

 

Justeras    Justeras 

 

 

__________________________   _____________________________ 
Roffa Asplund, ordförande   Hanna Holm, suppleant 
 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

__________________________ 
Kerstin Davis, sekreterare 

 


