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Protokoll styrelsemöte Umeå Brukshundklubb 
Protokoll nr: 5-2017 

Datum: 2017-05-22 

Plats: NUS, medicincentrum 

Närvarande: Roffa Asplund, Kerstin Davis, Veronica Sundqvist, Peder Nimrodsson,  
Björn Bjuggren, Irja Nybrand 

 

 

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

§2. Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes av styrelsen. 

§3. Besök av valberedningen 
Valberedningens sammankallande berättade om deras arbete och diskuterade med styrelsen om vilka 
kompetenser som behövs i en styrelse. 

§4. Val av justerare 
Peder Nimrodsson valdes att jämte ordförande justera protokollet. 

§5. Föregående mötesprotokoll  
Protokollet från styrelsemötet den 27/4-17 godkändes och lades till handlingarna. 

§6. Rapporter 

a) Ekonomi  
-‐ Ekonomin är fortfarande god 

-‐ Diskussion kring att starta en flyttfond inför klubbens flytt. Veronica undersöker vilka 
möjligheter som finns.  

b) Rapport från VU 
VU har tagit följande beslut: 

-‐ Tackat nej till köp av en begagnad startpistol 

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

c) Rapport från kontaktpersoner verksamhetsgrupper 
Bruksgruppen 

-‐ Genomfört vårprovet med gott resultat. Elitspåret flyttades till den 10 juni istället med 
anledning av att spårmarkerna inte var tillgängliga på grund av väderförhållandena. 

Freestyle 

-‐ Det blir ingen föreläsning om freestyle. 
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Hundägarutbildning 

-‐ Instruktörsutbildningen se §9a). 
-‐ Kursen inför hundköp är inställd på grund av för få deltagare. HUG kommer istället att 

arrangera en informationskväll och annonsera om den i lokaltidningen.  

Lydnadsgruppen 

-‐ Har haft lydnadstävling den 19/5.  

PR-Info 

-‐ Klubbkläderna är beställda och inlämnade för tryck. 

Tjänstehund/Patrull 

-‐ En förfrågan har kommit in om Umeå Brukshundklubb kan ta emot och hjälpa fodervärdar 
som tagit valp från FHTF.  

Styrelsen uppdrar till Peder Nimrodsson att ta kontakt med Anders Burstedt för att inhämta mer 
information.  

d) Rapport från verksamhetsgruppsansvarigekonferens 
Konferensen med verksamhetsgruppernas ansvariga var välbesökt och bra diskussioner om samarbete 
och samverkan. Förslag lades från deltagarna att slå ihop mindre verksamhetsgrupper till större för att 
öka samarbetet och underlätta nyttjandet av funktioner.  Styrelsen tar upp förslaget som ett ärende nästa 
styrelsemöte den 15/6 2017. Loboohallen föreslogs att slås samman med stug-och trivsel samt plan – 
och material. Diskussion fördes även om det stora behovet av allmänlydnadskurser som finns och 
bristen på instruktörer.  

e) Övriga rapporter 

SBK Kongressen 

SBK:s kongress genomfördes 20-21 maj i Sollentuna. 
SBK:s logga kommer att bytas ut till den föreslagna utan länkar och den gamla loggan kommer att 
fasas ut. Det kommer att bli ett stort firande av 100-årsjubileumet. Specialsök kommer att införas som 
tävlingsform, men dock först 2022 med tanke på att nya regler måste tas fram.  

§7. Skrivelser och inkommande post 

a) Enkät från ÖND lärarutbildning och instruktörsutbildning 
Styrelsen uppdrar till Björn att kontrollera med HUG om de har svarat på enkäten. 

b) Föreningsbrev 4 
Det är dags att ansöka om bidrag från Umeå kommun via Föreningsbyrån. 

Styrelsen uppdrar till Veronica att ordna med bidragsansökan. 

c) Erbjudande om boken ”Med sikte på 10:an” från Svartbergs 

Klubben har fått ett erbjudande om att få ett exemplar av boken ”Med sikte på 10:an” och Veronica har 
skickat in och tackat ja till boken. 

§8. Klubbflytten 
Ett nytt möte planeras med föreningsbyrån. 

§9. Pågående projekt 

a) Instruktörsutbildning UBHK 

Startar den 7 juni med tio deltagare.  
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§10. Föreningsteknik 
Genomgång av kapitel 1 Föreningsteknik. Styrelsens medlemmar får i uppdrag att läsa kapitel 2 till 
nästa möte. 

§11. Bordlagda ärenden 
Inga bordlagda ärenden. 

§12. Nya ärenden 

a) Loboohallen  

Vid verksamhetsgruppsansvarigekonferensen diskuterades hur Loboohallen ska organiseras inom 
klubben, antingen genom att inrätta en egen verksamhetsgrupp eller ingå i en befintlig grupp där det 
sistnämnda förespråkades på konferensen.  

Beslut:  
Styrelsen beslutar att stug- och trivsel, plan och material och Loboohallen blir en gemensam grupp med 
funktion att ge service till klubben som helhet.   
Styrelsen uppdrar till den nya gruppen att ta fram funktion- och arbetsbeskrivning för varje roll inom 
gruppen. Beskrivningen ska skickas till Peder för återkoppling. 
Styrelsen uppdrar till Roffa att meddela de berörda grupperna om beslutet. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad  

b) Kursadministratör 
Styrelsen behöver mer information om vilken omfattning ett samarbete med Studiefrämjandet skulle 
innebära i form av vilka konkreta uppgifter som de kan hjälpa till med. Styrelsen har mottagit en 
skrivelse innehållande en mycket bra beskrivning av vilka uppgifter som ingår i kursadministrationen 
för anordnande av klubbens kurser. Diskussion fördes kring Hundägarutbildningsgruppens (HUG) roll i 
klubbens kursverksamhet och behovet av en samordnare för all kursverksamhet men avvaktar med 
detta tills Studiefrämjandets roll tydliggjorts.  

Styrelsen uppdrar till Björn att ta kontakt med Studiefrämjandet för att inhämta mer information om 
vad de konkret kan bistå med utifrån den mottagna beskrivningen av kursadministrationen.  

c) Verksamhetsgruppernas tillgång till klubbens policies och riktlinjer 
Det finns ett behov av att verksamhetsgrupperna enkelt kan tillgå klubbens policies och riktlinjer. 
Förslag är att skapa en mapp på Google som blir tillgänglig för alla gruppers ubhk e-postadresser.  

Beslut: 
Styrelsen bifaller förslaget att lägga upp en mapp på Google där policies och riktlinjer läggs upp och 
blir tillgänglig för verksamhetsgrupperna.  
Styrelsen uppdrar till Kerstin att skapa en sådan mapp på Google.  

d) Klubbens hemsida 

En gemensam hemsida för alla lokalklubbar kommer inte att finnas tillgänglig före 2019. Klubbens 
nuvarande hemsida är svårtillgänglig, rörig och kräver många klick för att nå information. Hemsidan är 
dessutom inte mobilanpassad. Styrelsen anser att hemsidan är en viktig informationskälla och ger ett 
första intryck av klubben. Hemsidor som tilltalar styrelsen är t ex Sundsvalls brukshundklubbs eller 
Lottas Omsorgs sidor. Det är av största betydelse att hemsidan är enkel, lätt att administrera för både 
administratörer och verksamhetsgrupper och informationen om klubbens verksamhet är lättillgänglig. 

Beslut: 
Styrelsen beslutar att ta fram en ny hemsida för Umeå Brukshundklubb 
Styrelsen uppdrar till PR-Infogruppen att ta fram ett förslag med en tids- och resursplan till nästa 
styrelsemöte den 15/6 2017. 
Styrelsen uppdrar till Irja Nybrand att vara kontaktperson till PR-Infogruppen gällande hemsidan. 
Styrelsen uppdrar till Kerstin Davis att skicka ut uppdraget till PR-infogruppen 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad  
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e) Revidering av UBHK:s  organisations- och funktionsbeskrivning 
Bordläggs till nästa styrelsemöte. 

§13. Månadens ros 
Styrelsen beslutar att tilldela månadens ros till Susanne Stjernfeldt för hennes fantastiska och 
engagerade arbete som medlemsansvarig.  

§14. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

§15. Nästa möte 

Nästa möte är den 15 juni kl. 18:30. 

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

 

 

Justeras    Justeras 

 

 

__________________________   _____________________________ 
Roffa Asplund, ordförande   Peder Nimrodsson ledamot 
 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

__________________________ 
Kerstin Davis, sekreterare 


