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Protokoll styrelsemöte Umeå Brukshundklubb 
Protokoll nr: 1-2017 
Datum: 2017-02-13 

Plats: NUS, Carins jobb 

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

4. Föregående mötesprotokoll  

-‐ Mötet med övriga närliggande brukshundklubbar genomfördes den 10 januari. 

Styrelseprotokollet från 13/12-16 godkändes och lades till handlingarna. 

5. Rapporter 

a) Ekonomi  

Revision för 2016 års bokslut är genomförd med godkänt resultat..  

b) Rapport från VU 
VU har tagit följande beslut: 

-‐ att skänka 2 x1 och 2x2 timmar i Loboohallen som bidrag till Musikhjälpen 2016 för 
utlottning i namnet Umeå BHK 

-‐ att bifalla lydnadsgruppens förfrågan om att genomföra en lydnadskurs med Lena Kerje. 

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

c) Rapport från kontaktpersoner verksamhetsgrupper 
Agility 

Agilitygruppen vill inhandla ett nytt tält. Klubben har dock fått tillgång till ett begagnat tält som måste 
undersökas om det är helt innan inköp av ett nytt tält görs. Annika ordnar att tältet sätts upp för 
kontroll. 
 
HUG 

Några medlemmar har anmält sitt intresserade av att gå allmänlydnadsinstruktörsutbildning. Holmsund 
och Vännäs brukshundklubbar har också anmält intresse för utbildningen. 

d) Övriga rapporter 
Inga övriga rapporter. 
  



    

Protokoll styrelsemöte UBHK 2017-02-13 

 

2 

6. Skrivelser och inkommande post 
Inga skrivelser att hantera.   

7. Klubbflytten 
Trots att lokaltidningarna skrivit att den planerade byggnationerna på Ön än en gång framskjutits 
kommer klubben att fortsätta sitt arbete för att så småningom flytta till Anumark. Arbeten kring 
finansiering, byggnadslov, markplanering mm kommer att fortsätta. 

8. Föreningsteknik 
a) Förberedelser inför årsmötet, avtackningar, utmärkelser. 

Stug- och trivselgruppen ordnar med fika till mötet.  
Annika och Carin ordnar med presenter till SM-ekipagen och Kerstin med presenter från Glödheta. 
Kerstin ordnar med utdrag från medlemsregistret inför medlemskontroll på årsmötet och Åsa och 
Annika registrerar deltagare på årsmötet. 

b) Valberedningens förslag  

Har inkommit till styrelsen och lagts in i årsmöteshandlingarna. 

9. Pågående projekt 
Inga pågående projekt att hantera. 

10. Bordlagda ärenden 
Inga bordlagda ärenden att hantera. 

11. Nya ärenden 

a) Bidrag till UBHKs lag i Vindelälvsdraget  

Umeå Brukshundklubb kommer att ha ett lag med i Vindelälvsdraget. Laget ansöker om bidrag till 
startavgiften. 

Beslut: 
Styrelsen beslutar att bifalla lagets ansökan om bidrag till startavgiften till Vindelälvsdraget. 

b) Godkännande av årsmöteshandlingar 

Beslut 
Styrelsen beslutar att godkänna årsmöteshandlingarna och att lägga fram de till årsmötet den  
23 februari. 
Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan och i brevlådan utanför klubbstugan 
senast 13 februari 2017.  

12. Månadens ros 
Ingen månadens ros. 

13. Övriga frågor 

a) Nyhetsbrev till verksamhetsgrupperna 

Ett nyhetsbrev till verksamhetsgrupperna bör skickas ut efter årsmötet om verksamhetsgruppernas 
ansvar att meddela styrelsen kvalificerade SM-ekipage samt en påminnelse om månadens ros.  

b) MH o MT  

Det finns ett stort behov av figuranter till klubbens mentalbeskrivningar och mentaltester samt 
medlemmar till test- och beskrivargruppen. En M1-utbildning bör genomföras så snart som 
möjligt. 

Roffa och Björn får i uppdrag att tillsammans med test- och beskrivargruppen planera en M1-
utbildning och ta fram en inbjudan. 
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c) Klubbens städdag 

Från och med 2017 kommer stug-och trivselgruppen att tillsammans med plan- och 
materialgruppen att ansvara för klubbens städdag. 

§14. Nästa möte 
       Nästa möte är årsmötet den 23 februari kl. 19:00. 

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

 

 

 

 

 

Justeras    Justeras 

 

 

 

__________________________   _____________________________ 
Roffa Asplund, ordförande   Annika Lindahl, ledamot 
 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

__________________________ 
Kerstin Davis, sekreterare 

 


