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Protokoll styrelsemöte Umeå Brukshundklubb 
Protokoll nr: 6-2017 

Datum: 2017-06-15 

Plats: NUS, medicincentrum 

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

 

PR-Infogruppens Maria Burman och Ola Engman presenterade ett första utkast till ny hemsida för 
Umeå Brukshundklubb. Plattformen har en låg månadskostnad, är enkel att administrera och redigera. 
Gruppen fortsätter arbetet med att ta fram ett förslag till tids-, arbets-, och resursplan. Målsättning är att 
kunna byta till ny hemsida i årsskiftet 2017/2018. 

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

§2. Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes av styrelsen. 

§3. Val av justerare 
Veronica Sundqvist valdes att jämte ordförande justera protokollet. 

§4. Föregående mötesprotokoll  
• §11a) i föregående protokoll följer inte den beslutade delegeringsordningen som gäller för 

UBHK.  Detta innebär att ärendet gällande ”Skrivelse från bruksgruppen” flyttas och hanteras 
på dagens styrelsemöte under §12a) och tas bort från föregående mötes protokoll.  
Styrelsen uppdrar till Kerstin Davis att korrigera protokollet. 

• Hundägarutbildningsgruppen diskuterar ett upplägg med Studiefrämjandet gällande 
kursadministrationen. Det ska diskuteras på klubbens utbildningskonferens i höst och 
målsättningen är att ett samarbete startar 2018.  

Protokollet från styrelsemötet den 22/5-17 godkändes därefter och lades till handlingarna. 

§5. Rapporter 

a) Ekonomi  
-‐ Ekonomin är fortsatt god.  
-‐ Veronica har ett möte med banken nästa vecka om att öppna ett speciellt flyttkonto 

b) Rapport från VU 
VU har inget att rapportera. 

c) Rapport från kontaktpersoner verksamhetsgrupper 
Bruksgruppen 

-‐ Har skickat in en förfrågan om att arrangera en sökkurs med Ulf Sörlin. Kursen finns inte med 
i bruksgruppens verksamhetsplan eller budget.  

Beslut: 
Styrelsen bifaller bruksgruppens förfrågan om att arrangera en sökkurs med Ulf Sörlin. Kursavgiften 
ska följa gängse 50 kronor per studietimme per kursdeltagare.  
Styrelsen uppdrar till Peder Nimrodsson att meddela bruksgruppen. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad  
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Hundägarutbildning 

-‐ En aktiveringskurs i skogen har startat.  

Lydnadsgruppen 

-‐ Har en lydnadstävling den 22/6. 

PR-Info 

Gruppen har följande arrangemang på gång: 

-‐ Umeå live 19/7 
-‐ Noliamässan i augusti 
-‐ Arbetar med att ta fram en ny hemsida 

Tjänstehund/Patrull 

Ett förslag till avtal kommer att tas fram gällande räddningsområdet på flyget utifrån befintligt avtal 
mellan försvarsmakten och Svenska brukshundklubben. Umeå brukshundklubb har ett förråd på 
området där det finns mest skrot kvar men även en terrängbil som klubben äger.  

d) Övriga rapporter 
Ungdomsgrupp 

Ett möte har genomförts för att få igång en ungdomsgrupp i slutet av augusti med temakvällar. Ett 
instagramkonto kommer att skapas och anslag kommer att sättas upp på skolor.  

§6. Skrivelser och inkommande post 
Inga skrivelser eller post att hantera. 

§7. Klubbflytten 
Eftersom det krävs att även kommunen ska ge bidrag till klubbens flytt till Anumark har vi haft möte 
med Föreningsbyrån som kommer att hjälpa till att hitta ställen att söka bidrag hos. Dessutom kommer 
ansökan om bidrag från Riksidrottsförbundet och svenska draghundsportförbundet kommer att göras. 
Ett möte med politikerna är planerat den 15 augusti där vi ska presentera klubbens verksamhet och 
planer och ekonomi för flytten. 

Dragonskolan kan hjälpa till att göra ett antal friggebodar, men klubben måste bistå med virke.  

§8. Pågående projekt 
Inga pågående projekt. 

§9. Föreningsteknik 

Kapitel 2 tas upp på nästa möte.  

§10. Revidering av Organisation- och funktionsbeskrivning 
Ett specifikt möte för arbete med revidering av UBHK:s organisation- och funktionsbeskrivning 
planeras till söndagen den 10 september kl. 10:00 – 16:00.  

 §12. Nya ärenden 

a) Skrivelse från Bruksgruppen  
Bruksgruppen har skickat in en skrivelse om att få ordna med att klubbstugan är öppen två kvällar i 
veckan. En sådan serviceverksamhet ingår dock inte i bruksgruppens verksamhet enligt UBHK:s 
organisation- och funktionsbeskrivning utan tillhör i stug- och trivsels ansvarsområde. Onsdagar är en 
kursfri dag, men övriga dagar är dock inte möjliga då klubbstugan behövs som kurslokal. Lilla 
kurslokalen eller fikastugan är ofta för liten för kursverksamhet.  
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Kontakt har tagit med stug- och trivselgruppen och de är villiga att ha ”öppen stuga” på onsdagar under 
hösten. Detta kommer sedan att utvärderas i samarbete med styrelsen i slutet av året.  

Paragrafen förklarades omedelbart justerad  

b) Inköp av åkgräsklippare + diskussion om var den ska förvaras 
Klubben har fått erbjudande om att köpa en begagnad åkgräsklippare i bra skick.  Klubben har fått låna 
den under en prövotid.  

Beslut: 
Styrelsen beslutar att efter klartecken från plan- och materialgruppen att gräsklipparen är i tillräckligt 
god skick bifalla inköp av klipparen. 

c) Skrivelse angående förslag på rökfritt område på klubben 

En skrivelse har inkommit om att UBHK:s klubbområde bör var rökfritt förutom en ”rökruta” vid i 
högra kanten på infarten till höger in till klubben. Styrelsen ser positivt på detta, men att föreslagen 
plats är mindre lämpad då många passerar där på grund av rastning av hundar.  

Beslut: 
Styrelsen uppdrar till plan- och materialgruppen att ordna med en rökruta och föreslår att ”rökrutan” 
placeras vid ”tävlingsboden” där möjlighet finns att bygga ett enkelt tak. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad  

d) Rekommendation till utvecklingskurs lärare 
SBK centralt erbjuder en utvecklingskurs för lärare med fokus på allmänlydnad, kontroll, lek och 
belöning för Siv Svendsen 27 - 29 oktober 2017. Styrelsen har erbjudit klubbens lärare att delta 
kostnadsfritt.  

Beslut: 
Styrelsen beslutar att rekommendera Lena Nordström och Helena Tilly Johansson till 
utvecklingskursen för lärare med Siv Svendsen i Nora den 27-29/10 2017. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad  

§12. Månadens ros 
Inga förslag till månadens ros. 

§13. Övriga frågor 

a) Klubbens pistoler 
Diskussion i styrelsen gällande tillgång till klubbens pistoler. Styrelsen anser att antalet personer som 
har tillgång till pistolerna ska vara begränsat till de verksamhetsgrupper som nyttjar pistolerna i sin 
verksamhet. 

Beslut: 
Styrelsen beslutar att sammankallande i bruksgruppen, test- och beskrivargruppen samt plan- och 
material ska ha tillgång till klubbens pistoler.  

§14. Nästa möte 

Höstens styrelsemöten bestäms till den 24/8, 14/9, 19/10 och 23/11 med start 18:30. Plats meddelas 
separat.  
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§15. Mötets avslutande 
Roffa Asplund tackade för gott deltagande och avslutade mötet. 

 

Justeras    Justeras 

 

 

__________________________   _____________________________ 
Roffa Asplund, ordförande   Veronica Sundqvist, kassör 
 

 

Vid protokollet 

 

 

__________________________ 
Kerstin Davis, sekreterare 


