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Protokoll styrelsemöte Umeå Brukshundklubb 
Protokoll nr: 3-2017 
Datum: 2017-03-23 

Plats: NUS, medicincentrum 

Närvarande: Roffa Asplund, Kerstin Davis, Veronica Sundqvist, Peder Nimrodsson, 
Åsa Larefalk,  

 

 

1. Mötets öppnande 
Roffa Asplund öppnade mötet och hälsade alla välkommen. 

2. Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes av styrelsen. 

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

4. Föregående mötesprotokoll  

-‐ Beslut om att sponsra ett UBHK lag, Lag 15, till Vindelälsvdraget. 
-‐ Roffa och Björn har tagit fram ett förslag till annons gällande MT 

Styrelseprotokollet från 13/2-16 godkändes och lades till handlingarna. 

5. Rapporter 

a) Ekonomi  
-‐ Ekonomin är god 

-‐ I protokollet från det konstituerande styrelsemötet från den 23/2 är punkten 3, ”Firmatecknare 
och teckningsrätt” felaktig.  Kassören har inte fått egen disponering till klubbens bankkonto 
och postgirokonto och Carin Nylander-Nygren disposition ska vara tillsammans med kassören, 
inte ensam. 
Styrelsen uppdrar till Kerstin Davis att korrigera protokollet och få det justerat på nytt. 

b) Rapport från VU 

VU har tagit följande beslut: 

-‐ att rekommendera Linda Kangas, Åsa Larefalk, Maria Burman, Matilda Adolfsson och 
Jeanette Engman till en agility tävlingsledarutbildning som Umeå Brukshundklubb arrangerar. 

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

c) Rapport från kontaktpersoner verksamhetsgrupper 

PR-Info 

Har skickat förfrågan om styrelsen kan närvara på medlemsdagen som gruppen arrangerar den 6/5. 
Styrelsen uppdrar till Åsa, Veronica, Peder och Roffa att närvara vid medlemsdagen den 6/5.  

Klubbkläder är på gång. Provkläder är beställda och information kommer att komma ut på hemsidan 
inom kort. 
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Bruksgruppen 

Har skickat förfrågan om de vill ha ett möte med styrelsen och förslag är den 27/3.  
Styrelsen uppdrar till Roffa och Peder att träffa bruksgruppen kl. 18:00 på måndag den 27/3.  

Freestyle 

Har kommit med ett förslag om att genomföra en nybörjarkurs med en extern instruktör. Gruppen 
kommer att skicka förslag med budget till styrelsen. 

d) Rapport från Distriktsfullmäktige 
Ett trevligt möte med en intressant föreläsning om mentalitet av Jan Gyllensten. 
Övre Norrlands distrikt kommer att ge bidrag till lokalklubbar som inte har ekonomisk möjlighet till att 
komma till distriktsmöten såsom utbildningskonferens och distriktsfullmäktige.  
Utbildningskonferensen är i år vecka 43.  

e) Övriga rapporter 

Inga övriga rapporter. 

6. Skrivelser och inkommande post 

f) Konferens om idrott och integration, Umegration 29 mars, Umeå 
Lämnas utan åtgärd. 

g) Föreningsbrev 3 från Umeå Kommun 

Polarbröd har en satsning för att få fler att komma ut i naturen och sponsrar föreningar som har naturen 
som arena med en ”prova på dag”. 
Styrelsen uppdrar till Peder att kolla upp erbjudandet om sponsring från Polarbröd kan vara aktuellt för 
Umeå Brukshundklubb. 

h) Kallelse årsmöte 25/4 Studiefrämjandet Västerbotten 
Styrelsen föreslår Björn att representera Umeå Brukshundklubb på Studiefrämjandet i Västerbottens 
årsmöte.  
Styrelsen uppdrar till Roffa att tillfråga Björn om representation på Studiefrämjandets årsmöte. 

i) Inbjudan SKK Utbildning i föreningsteknik - Stockholm den 13 maj 2017 
Lämnas utan åtgärd. 

j) Skrivelse från Skellefteå BK och svar gällande ny logga för SBK 
Information om att en ny grafisk profil är på gång finns i SBK Info nr 1 från SBK centralt. 

k) Skyddskonferens Medlefors 8/4 2017 

Inbjudan till alla skyddsfiguranter hat skickats ut från Övre Norrlands distrikt.  
Det är domarkonferens på söndagen den 9/4. 

l) Figurantutbildning i Mondioring 2017 
Lämnas utan åtgärd. 

m) SBK info nr 1 

Länk till informationsbladet har skickats ut till verksamhetsgrupperna.  

Skrivelselistan lades sedan till handlingarna. 

7. Klubbflytten 
Roffa informerade om det fortsatta arbetet kring flytten där kontakt tagits med Umeå kommuns 
föreningsbyrå angående bidrag. Svar på förfrågan kommer vid nästa möte eftersom tillräcklig 
information saknas i nuläget. Det kvarstår dock att till våren genomföra en betesputs och därefter börja 
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klippningen av gräset för att påbörja grunden till grästillväxten. Kontakt ska tas med andra myndigheter 
om möjligheter till eventuella bidrag. 
 
8. Pågående projekt 

n) Instruktörsutbildning UBHK 
Det finns ett antal personer som är intresserade av att gå instruktörsutbildning. Förfrågan kommer att gå 
ut till klubbens lärare om att genomföra utbildningen.  

o) Mentalutbildning 1 

Roffa har tagit fram ett förslag till annons gällande en MT 1 utbildning som skickas till Kerstin för 
synpunkter.  

9. Föreningsteknik 
Genomgång av vad ett förtroendeuppdrag innebär samt praktiska rutiner kring styrelsearbete. 

10. Bordlagda ärenden 
Inga bordlagda ärenden att hantera. 

11. Nya ärenden 

a) Fastställande av sammankallande/ansvariga i verksamhetsgrupperna 
Följande har föreslagits av verksamhetsgrupperna som ansvariga:  

 
Verksamhetsgrupp Ansvarig 

Agility  Ulrika Falk Wallberg 

Bruks Helen Israelsson 

Freestyle  Eva Andersson 

Hundägarutbildning  Eva Wikström 

IPO  Maria Stjernfeldt Johansson 

Lydnad  Marina Lundström 

Plan- och material Pether Ericsson 

PR-Info  Ola Engman 

Rallylydnad  Eva Lindh Waterworth 

Stug- och trivsel Carin Nylander-Nygren 

Test- och beskrivning  Camilla Karlsson 

Tjänstehund/Patrullhund  Anders Burstedt 

Utställning  Hanna Holm 
 
 
Det saknas förslag till ansvarig för verksamhetsgruppen Draghund och till Vindelälvsdraget. 
Räddningshund är för närvarande vilande.  

Beslut: 
Styrelsen beslutar att utse ansvariga för verksamhetsgrupperna enligt ovanstående förslag. 
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b) Fördelning av kontaktpersoner/verksamhetsgrupper  
För att få en bra kommunikationskanal mellan verksamhetsgrupper och styrelse utses följande 
styrelsemedlemmar som kontaktpersoner till verksamhetsgrupperna: 
 

 
Kontaktperson Verksamhetsgrupp 
Björn Bjuggren Hundägarutbildning 
 IPO 
 Test- och beskrivning 
  
Kerstin Davis  PR/Info 
  
Åsa Larefalk  Agility 
 Freestyle 
 Utställning 
  
Peder Nimrodsson Bruks 
 Lydnad 
 Tjänstehund Patrull 
  
Irja Nybrand Rallylydnad 
  

 

c) Fastställande av verksamhetskonferens 

Det har varit tidsmässigt svårt att genomföra verksamhetskonferenser för de tre områdena utbildning, 
tävling och PR/info under ett verksamhetsår. Förslag är att istället ha två gemensamma 
verksamhetskonferenser för alla tre områdena under året, ett på våren och ett på hösten. 

Beslut: 
Styrelsen beslutar att två gemensamma verksamhetskonferenser för utbildning, tävling och 
PR/information genomförs per år, ett på våren och ett på hösten. 

Styrelsen beslutar att 2017 års verksamhetskonferens blir den 10 oktober.  
Styrelsen kommer att i stället för en verksamhetskonferens på våren, ha separata möten med 
verksamhetsgrupperna under våren.  

d) Bidrag till deltagare världsmästerskapet för belgiska vallhundar, FMBB 
Fredrik Jelving har tillsammans med sin hund Ullhedens Yago kvalat in på världsmästerskapet för 
belgiska vallhundar, FMBB som genomförs sista veckan i april i Tyskland. Fredrik ansöker om 
tävlingspremie för sitt deltagande på mästerskapet.  

Beslut: 
Styrelsen beslutar att bifalla Fredrik Jelvings ansökan och ge en tävlingspremie som är lika med SM-
premien för hans deltagande i FMBB.   
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e) Freestyledomare 

Freestylegruppen har skickat in en ansökan om att få utbilda ytterligare en freestyledomare. 
Utbildningen genomförs i södra Sverige. Kostnaden beräknas till 5 000 kr exklusive resa. Detta ingår 
inte i gruppens budget och verksamhetsplan för 2017. 

Beslut: 
Styrelsen beslutar att avslå freestylegruppens ansökan om utbildning av ytterligare en freestyledomare. 
Detta med anledning av att gruppen redan har ett antal domare inom gruppen, inte har genomfört några 
aktiviteter under 2016 och har en mycket liten planerad verksamhet för klubbens medlemmar förutom 
tävlingar under 2017. 

f) Organisationsutredningen svar innan 31 mars 

SBK centralt har gått ut med en uppmaning till distrikt, ras- och lokalklubbar att svara på SKK:s enkät 
gällande den av SKK:s föreslagna organisationsförändring. Detta är viktigt att svara på enkäten då 
nuvarande förslag på ny organisation kan få genomgripande konsekvenser för SBK:s hela organisation. 

Svaret går till Svenska Kennelklubben då de vill inhämta åsikter om bakgrundsmaterialet och 
utredningens förslag. Sista datum för att svara på enkäten är 31 mars.  

Beslut: 
Styrelsen beslutar att svara på SKK:s enkät gällande föreslagen organisationsförändring. Svaren 
kommer att baseras på SBKs Förbundsstyrelses svar. 
Styrelsen uppdrar till Roffa att besvara enkäten. 

12. Månadens ros 
Vindelälvsdraget genomfördes den 16-19 mars i år och firade 30-års jubileum och är ett imponerande 
arrangemang som är baserat på ideell verksamhet. 

Beslut: 
Styrelsen beslutar att tilldela månadens ros till Vindelälvsdragets styrgrupp och bangrupp för deras 
fantastiska, engagerade och gedigna arbete under åren med Vindelälvsdraget.  
Styrelsen uppdrar till Roffa att ta reda på vilka som ingår i de båda grupperna. 

13. Övriga frågor 

a) Djurambulans 
Medborgarskolan och Svenska Djurambulansen har bjudit in till informations- och diskussionsträff 
uppstart av en ideell verksamhet med volontärer för att driva en djurambulans i jour i Umeå. 

Styrelsen ser positivt på initiativet men eftersom det inte ligger inom UBHK:s verksamhet kan inte 
klubben gå in med resurser till uppstart av djurambulansen. Svenska Djurambulansen är dock 
välkommen att sätta upp affisch och att lägga ut flygblad och inbetalningskort i UBHK:s klubbstuga. 
Klubbens medlemmar kan naturligtvis enskilt stödja djurambulansen. 

b) Presentation av styrelsen 

Förslag att styrelsen presenteras i kommande medlemsblad och på hemsidan med bild och en kort 
presentation av varje styrelsemedlem. Styrelsen ser positivt på förslaget. 

Styrelsen uppdrar till Kerstin att kontrollera med PR-Infogruppen om det om det är möjligt att få in en 
presentation av styrelsen i kommande medlemsblad samt att få den upplagd på hemsidan. 
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14. Nästa möte 
Nästa möte är den 6 april kl. 19:00. 

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 


