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Protokoll styrelsemöte Umeå Brukshundklubb 
Protokoll nr: 4-2017 

Datum: 2017-04-27 

Plats: NUS, medicincentrum 

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

 

 

§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 justera protokollet  

§4. Föregående mötesprotokoll  
Styrelseprotokollet från 23/3-17 godkändes och lades till handlingarna. 

§5. Rapporter 

a) Ekonomi  
-‐ Förfrågan från medlem gällande ersättning vid utlägg. Det finns idag en handkassa och ett 

kreditkort tillhörande stug- och trivselgruppen samt ett kreditkort som handhas av klubbens 
kassör. Med framförhållning vid inköp och kontakt med ansvarig för stug- och trivsel eller 
kassör kan utlägg undvikas.  

Styrelsen uppdrar till Veronica att svara på medlemmens förfrågan. 

-‐ Ekonomin är god 

b) Rapport från VU 
VU har tagit följande beslut: 

-‐ bifallit att freestylegruppen anordnar en nybörjarkurs med extern instruktör Frida Binett under 
en helg i oktober månad.  

-‐ tackat nej till ett erbjudande om lydnadskurs av extern aktör då den inte följde SBK:s dito 
UBHK:s dressyrpolicy och värderingar. 

-‐ att inte beställa klubbkläder som priser med tanke på att det är svårt med storlekar 

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

c) Rapport från kontaktpersoner verksamhetsgrupper 

Agility 

Den inhägnade agilityplanen torkar inte upp och går inte att använda förrän en bit in på sommaren. 
Agilitygruppen vill sätta upp stängsel även runt den plan som används utanför den nuvarande 
inhägnade planen. Detta för att underlätta för agilityns kursverksamhet.  
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Det aktuella området används som husvagnsparkering och bilparkering vid klubbens större 
arrangemang. Det är också viktigt att stängslet sätts upp så att det går att komma in med gräsklippare. 

Beslut: 
Styrelsen beslutar att bifalla uppsättning av stängsel runt den aktuella agilityplanen med förutsättningen 
att stängsel och stolpar tas bort vid klubbens större arrangemang samt att gräsklipparen kan komma in i 
området. 

Bruksgruppen 

-‐ Ett möte har genomförts där frågor om ansvar och arbetsuppgifter togs upp. 
-‐ En skrivelse gällande klubbstugans öppettider har skickats in från bruksgruppen. 

Beslut: 
Styrelsen beslutar att bordlägga skrivelsen till nästa styrelsemöte.  

Freestyle 

-‐ En nybörjarkurs med en extern instruktör kommer att genomföras under oktober månad. 
-‐ En föreläsning med Sabine Åström kommer att anordnas. 
-‐ Träningsträffar med handledning för intresserade är inplanerade. 

Hundägarutbildning 

Planerar: 

-‐ En kurs för blivande hundägare  
-‐ en aktiveringskurs 

Gällande instruktörsutbildningen, se §8 Pågående projekt.  

IPO-gruppen 

Belgar-VM pågår i helgen där Fredrik Jelving representerar Umeå Brukshundklubb 

Lydnadsgruppen 

Inget att rapportera. 

PR-Info 

-‐ Medlemsdagen den 6 maj är inställd på grund av för få anmälningar. 
-‐ Provning av klubbkläder är genomförd och beställning skickas inom kort. 
-‐ Roffa och Kerstin kommer att ha ett möte med PR-Infogruppen den 4 maj för att diskutera 

ansvarsområden och uppgifter gällande bland annat hemsidan.  

Tjänstehund/Patrull 

Det pågår en tävlingsinriktad patrullhundskurs. 

Sjöräddningen vill ha ett avtal upprättat på det sökområde som klubben har tillgång till ute på Umeå 
Airport. Peder tar kontakt med Ulf Sörlin för att se om det finns något tidigare avtal att utgå från. 

Test- och beskrivning 

M1-utbildningen genomfördes den 23/4 på Forslunda. Av 26 anmälda kom 14 stycken. Utbildningen 
var uppskattad och det finns nu en lista på möjliga figuranter och medlemmar till gruppen. 

Utställning 

Den inofficiella utställningen på lördag 29/4 kommer att genomföras på klubben.  

d) Övriga rapporter 
Sjöräddningsinformation 

20 stycken kom till informationstillfället och många blev intresserade och skrev upp sig. .  
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Studiefrämjandets årsmöte 

Årsmötet avlöpte väl. Förbundsstyrelsen har tagit på sig styrelserollen även kommande verksamhetsår.  
Trots en återbetalning på 12 miljoner kronor var resultatet nästan plus minus noll. Det finns behov av 
valberedare så Björn uppmanar styrelsen att fundera på förslag till personer till valberedningen.  

§6. Skrivelser och inkommande post 

a) Förslag nybörjarkurs i Freestyle i oktober från freestylegruppen 
Se ”Rapport från VU” under §5 Rapporter.  

b) Informationsbrev från agility gällande stående bana 
Agilitygruppen planerar att anordna en stående bana” utomhus under två veckor, en i maj och en i juni. 
Banan är alltså färdigbyggd och är öppen och står till allas förfogande. Detta för att förbättra och 
erbjuda träningsmöjligheterna för klubbens medlemmar. Banan kommer att ställas upp på den bortre 
planen vid dungen och hindren är inte tänkta att flyttas under perioden. 

Styrelsen ser positivt på detta under förutsättning att agilitygruppen själva sköter gräsklippning för 
området om den stående banan krockar med klubbens gräsklippning. 

Styrelsen uppdrar till Åsa att meddela agilitygruppen om förutsättningen gällande gräsklippning vid 
uppställande av en stående bana. 

§7. Klubbflytten 
Inget svar ännu från Jordbruksverket angående bidrag till klubben.  

§8. Pågående projekt 

a) Instruktörsutbildning UBHK 
Totalt är tio stycken intresserade av instruktörutbildning, sex är klubbens medlemmar, fyra stycken är 
från närstående brukshundklubbar. Helena Johansson, Ulf Sörlin och eventuellt Lena Nordström har 
tackat ja till att vara lärare för grundmodulen i instruktörsutbildningen. De kommer att få en ersättning 
per kurstillfälle. En kursavgift kommer att tas för deltagare från utomstående klubbar. 

§9. Föreningsteknik 
Styrelsens medlemmar får i uppdrag att läsa kapitel 1 i boken ”Föreningsteknik”. 

§10. Bordlagda ärenden 
Inga bordlagda ärenden att hantera. 

§11. Nya ärenden 

a) Möte med sammankallande i verksamhetsgrupperna 
Styrelsen behöver ge en gemensam information till sammankallande vad gäller uppdrag, ansvar, 
organisation och rutiner.  
Beslut: 
Styrelsen beslutar att ha ett möte med verksamhetsgruppernas sammankallande måndag den 15/5 kl. 
19:00 i klubbstugan. Möte med sammaden 15/5 kl. 19:00.  

b) Loboohallen som verksamhetsgrupp  

Styrelsen har för avsikt att bilda en verksamhetsgrupp för Loboohallen. För att öka samhörighet och vi-
känsla i klubben bör de grupper som nyttjar Loboohallen vara del av verksamhetsgruppen. Möjligheten 
till utveckling av hallens verksamhet samt ökning av nyttjandetiden under året bör undersökas. 
Beslut: 
Styrelsen beslutar att ta upp förslaget med en verksamhetsgrupp för Loboohallen på mötet med de 
sammankallande den 15/5-17. 
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c) Kursadministratör 
Styrelsen har fått förslag på att inrätta en kursadministratör. Funktionen ska handha administrationen 
gentemot Studiefrämjande, poäng för alla grupper, på kursstatistik samt praktisk hjälp gällande 
hemsida, annons, formulär, kursböcker, kurspris och anmälan till de grupper som sällan håller kurs. 
Dessutom bistå med hjälp med administration kring externa kurser som budget, kolla F-skattesedel, 
anmälan, resor, boende mm.  

Styrelsen vill undersöka vilken möjlighet Studiefrämjandet nu har att bistå med hjälp. Detta för att se 
om det går att undvika att belasta klubbens medlemmar med administrativt arbete. 
Verksamhetsgrupperna synpunkter på en sådan funktion bör inhämtas.    
Beslut: 
Styrelsen beslutar att ta upp förslaget om en kursadministratör på mötet med de sammankallande den 
15/5-17. 

d) Höjning bidrag till alternativ till SM-jacka 
SM-ekipage som redan har en SM-jacka har tidigare fått ett bidrag av 300 kronor för ett alternativt 
plagg inför SM.  

Beslut: 
Styrelsen beslutar att höja bidraget för ett alternativ plagg till SM-jackan (för sådana ekipage som redan 
har fått en jacka) till 400 kronor. Plagget ska även fortsättningsvis vara i klubbens färger, dvs svart, 
rött, eller grått. 

e) Lärarkurs i oktober 2017 

SBK Info nr 2 innehåller en inbjudan till en utvecklingskurs för lärare med Siv Svendsen som styrelsen 
ser positivt på. 
Beslut: 
Styrelsen beslutar att erbjuda klubbens lärare att gå utvecklingskursen för lärare. 
Styrelsen uppdrar till Kerstin att skicka ut ett erbjudande till klubbens lärare.  

f) Höjt belopp kreditkort 
Det kreditkort som nyttjas av Stug- och trivselgruppen har för närvarande en kreditgräns på 5000 
kronor vilket inte är tillräckligt vid anordnande av klubbens arrangemang. 
Beslut: 
Styrelsen beslutar att höja kreditgränsen på det kreditkort som nyttjas av Stug-och trivselgruppen till  
15 000 kronor.  

§12. Månadens ros 
Styrelsen beslutar att tilldela månadens ros till Carin Nylander Nygren för hennes arbete med stående 
banor för agilityn och Erica Svanered för hennes gedigna arbete inom klubben. 
Styrelsen beslutar att månadens ros till Vindelälvsdragets styrgrupp och bangrupp blir fyra trisslotter 
per person och att det ges till Olle Rosén för fördelning.  

§13. Övriga frågor 

a) Medlemsmöte 3/5 
Förslag till dagordning till medlemsmötet den 3/5: 

1. Mötets öppnande 
2. Godkännande av dagordning 
3. Val av justerare 
4. Information från styrelsen 

a) SBK-info 
b) Fast bana Agility  
c) Höjda avgifter för tävling från 1 juli 
d) Informationsträff med sammankallande i verksamhetsgrupperna 
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5. Klubbflytten 
6. Månadens ros 
7. Övriga frågor 

§14. Nästa möte 
Nästa möte är den 18 maj kl. 19:00. 

§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 


