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Protokoll styrelsemöte Umeå Brukshundklubb 
Protokoll nr: 11-2016 
Datum: 2016-12-13 

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 efter tillägg: 

gällande rekommendation från rallylydnad, musikhjälpen och sjöräddningshundar. 

§3. Val av justerare 
Åsa Larefalk valdes att jämte ordförande justera protokollet  

§4. Föregående mötesprotokoll  
-‐ Föregående protokoll korrigeras gällande förtjänsttecken där silvret ska ändras till guld.  
-‐ Återkoppling har getts till bruksgruppen angående domaraspiranter 

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

§5. Rapporter 

a) Ekonomi  
Det har inkommit lite större räkningar nu på slutet av verksamhetsåret som kommer att påverka en del 
verksamhetsgruppers resultat. 

b) Rapport från VU 
VU har tagit beslut att delge klubbens två deltagarna i Nordiska Mästerskapen i Freestyle & HtM en 
NM-premie av 2000 kr.  

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

c) Rapport från kontaktpersoner verksamhetsgrupper 
Agility 

Ett svar har skickats till agilitygruppen gällande deras frågor angående bl a uthyrning av agilityplan. 
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Pr-Info 

Medlemsbladet med kallelse till årsmöte skickas ut snart. Carin ska få materialet och hon kommer att 
ordna med färgutskrift av bladet.  

Lydnad 

Lydnaden är meddelad om att de ska skicka in sina mötesanteckningar.  

d) Övriga rapporter 
Inga övriga rapporter. 

§6. Skrivelser och inkommande post 

a) Skrivelser gällande SKK:s organisationsutredning:   

-‐ Information o synpunkter från ÖND gällande SKK:s organisationsutredning 
-‐ Artiklar om SKK:s organisationsutredning samt synpunkter till SBK-förbundet 
-‐ Ny information från SKK:s arbetsgrupp för organisationsutredning 
-‐ Information från SKKs organisationsutredning efter infoträff 19/11 
-‐ ”Vad tycker ni?” från ÖND 

Skrivelser och information om SKK:s organisationsutredning kommer att läggas ut på klubbens 
hemsida enligt medlemsmötets önskemål. 

b) Öppet brev från ÖND gällande nya MT-testet 

Styrelsen diskuterade brevet och anser som ÖND att SBK:s kongress beslut om nytt MT-test inte borde 
ha ändrats av SKK:s centralstyrelse. Skrivelsen lades sedan till handlingarna. 

c) Inbjudan utbildning bruksprovsdomare 2B 
Skrivelsen hanteras under §8, Pågående projekt. 

d) Information från ÖND angående viktiga saker att tänka på inför nytt verksamhetsår 
ÖND har skickat ut en mycket bra information om förberedelser inför ett nytt verksamhetsår och 
årsmöte till lokalklubbarna. 

§7. Klubbflytten 

Ett rivningskontrakt gällande nuvarande klubbområde på Ön håller på att formuleras. Tyvärr så har av 
kommunen erbjudna huset rivits. Kontakt behöver tas med husföretag gällande eventuell sponsring.  

§8. Pågående projekt 

a) Inbjudan utbildning bruksprovsdomare 2B 
Övre Norrlands distrikt har skickat ut en inbjudan gällande utbildning av bruksprovsdomare 2B som 
genomförs den 11-12/2 och 18-19/3 med examination i oktober 2017.   

Bruksgruppen har rekommenderat Lena Wiklund och Kicki Wacek som aspiranter till utbildningen.  

Roffa och Björn kommer att ha en träff domaraspiranterna den 19/1 2017 för att diskutera kriterier för 
klubben auktoriserade funktionärer och domarens funktion och roll. ÖND är informerad om detta. 
Slutgiltig anmälan till kursen sker efter träffen med domaraspiranterna.  

Beslut: 
Styrelsen beslutar att tillstyrka de av bruksgruppens rekommenderade aspiranterna efter ovan nämnda 
diskussionsträff. 

§9. Föreningsteknik 

a) Kapitel 7, Ansvarsfördelning; vem gör vad? 
Diskuteras nästa möte. 
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§10. Bordlagda ärenden 
Inga bordlagda ärenden  

§11. Nya ärenden 

a) Samverkansmöte med närliggande klubbar omkring SKKs information om nya 
organiseringsförslaget 

Övre Norrlands Distrikt har gått ut med en önskan om lokalklubbarnas synpunkter gällande SKK:s 
förslag till ny organisation inför den organisationskonferens som SBK har i slutet av januari. 
Synpunkterna ska skickas in senast den 15 januari. 

Förslag att lokalklubbarna runt Umeå ger ett gemensamt svar till ÖND vilket styrelsen ser positivt på. 

Beslut: 
Styrelsen uppdrar till Roffa att ta kontakt med styrelserna i Vännäs, Nordmaling och Holmsunds 
brukshundklubbar om ett möte den 10/1 2017 för att diskutera SKK:s förslag till ny organisation och 
för att skicka in ett gemensamt svar med synpunkter. 

b) Rekommendation inför utbildning tävlingssekreterare rallylydnad 
Holmsunds BHK kommer att genomföra en utbildning till tävlingssekreterare i rallylydnad i januari. 
Rallylydnadsgruppen rekommenderar Malin Dellsand Lindberg till att gå utbildningen för UBHKs 
räkning 

Beslut: 
Styrelsen beslutar att bifalla rallylydnadsgruppens rekommendation.  
Styrelsen uppdrar till Björn och Annika att ta kontakt med Malin Dellsand Lindberg för diskussion om 
gällande kriterier för auktoriserade förtroendevalda inom Umeå Brukshundklubb. 

c) Musikhjälpen 

Rallylydnadsgruppen har tagit initiativ till att Umeå Brukshundklubb ska delta i Musikhjälpen genom 
att göra deras Lusserally till ett arrangemang i Musikhjälpen. 

Styrelsen ser positivt på rallylydnadsgruppens initiativ men poängterar vikten av att styrelsen kontaktas 
innan ett sådant initiativ etableras.  

d) Sjöräddningshundkurs i Umeå 
 Sjöräddningen kommer att ha ett antal sjöräddningshundkurser i Sverige och en av dem kommer att 
genomföras i Umeå. Informationsträff om denna kurs är den 11 mars 2017 i klubbstugan Ön. 

e) Medlemsmöten 2017 
Beslut: 
Styrelsen beslutar att medlemsmöten under 2017 blir den 3/5, 20/9 samt 6/12 Lilla Julafton. Samtliga 
medlemsmöten börjar kl. 19:00 och är i klubbstugan Ön. 

§12. Månadens ros 
Ingen månadens ros. 

13. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
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§14. Nästa möte 
Nästa möte är arbetsmöte gällande budget för 2017 är den 18/1 2017, kl. 18:30. Plats meddelas senare. 

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

 

 

Justeras    Justeras 

 

 

 

__________________________   _____________________________ 
Roffa Asplund, ordförande   Åsa Larefalk, suppleant 
 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

__________________________ 
Kerstin Davis, sekreterare 

 


