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Protokoll styrelsemöte Umeå Brukshundklubb 
Protokoll nr: 7-2017 

Datum: 2017-08-31 

Plats: NUS, medicincentrum 

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

 

Anna Johansson från Studiefrämjandet Västerbotten berättade om vad de kan hjälpa Umeå 
Brukshundklubb med gällande kursadministration och styrelsen informerade om hur klubbens 
kursverksamhet och administration fungerar idag.  Målsättningen är att hitta ett samarbete kring detta. 
Anna återkommer med förslag hur Studiefrämjandet kan hjälpa till med klubbens kursadministration 
utifrån framkomna behov. 

§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  
- Ett flyttkonto har öppnats. 
- Vad gäller avtal för tillgång till ruinområde på flygplatsen så finns det inget tidigare avtal att 

utgå från. Peder tar kontakt med ansvarig på sjöräddningshundar gällande ansvarsavtal.  
- Ola Engman är ansvarig för uppstart av en ungdomsgrupp och temakvällar planeras.  
- Frågan om ett rökfritt område på klubben kommer att tas upp på medlemsmötet den 20/9 

Protokollet från styrelsemötet den 15/6-17 godkändes därefter och lades till handlingarna. 

§5. Rapporter 

a) Ekonomi  
-‐ Ekonomin är fortsatt god.  

b) Rapport från VU 

VU har tagit följande beslut: 

-‐ Flyttat fram sammankallandemötet som var planerat den 4/9. 

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

c) Rapport från kontaktpersoner verksamhetsgrupper 

Agility 

-‐ Tidstagarutrustningen som är beställd i år kommer troligtvis att levereras nästa år så kostnaden 
kommer att flyttas till nästa års budget. 

-‐ Agilitygruppens tävlingsgrupp har föreslagit att klubbens tävlingar kan gå på annan plats än 
klubbens planer.  
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Bruksgruppen 

-‐ Peder tar kontakt med gruppen för att få en lista på ansvariga för de olika funktionerna i 
gruppen.  

-‐ Gruppen kommer att genomföra störnings- och träningstillfällen en gång i veckan fram till 
höstprovet. 

Freestyle 

-‐ Ska ha en tävling och en helgkurs för nybörjare. Kursen är inte full ännu och behöver 
marknadsföras via nyhetsbrev och Facebook.  

Utställning 

-‐ Styrelsen tar upp diskussion med utställningsgruppen om hur domarmiddagarna ska 
genomföras. Här bör också Nordmalings BK vara med i diskussionen. 

PR-Info 

-‐ Fortsätter arbetet med att ta fram en ny hemsida 
 

d) Övriga rapporter 
Inga övriga rapporter 

§6. Skrivelser och inkommande post 
a) Umeå Ryttarförening julshow 

Agilitygruppen har tidigare fått förfrågan men har tackat nej till erbjudandet då det krockar med 
klubbens arrangemang ”Julklappshoppet”.  

b)  Påminnelse om bruks- och lydnadsprov 2018 

Tävlingarna för 2018 ska vara inlagda i SBK tävling senast den 30/8 2017. Karin Sejnell, Övre 
Norrlands distrikt har ansvaret kring detta. 

c) SBK info nr 4 – lärarutbildning 

Umeå Brukshundklubb har för närvarande ingen kandidat för lärarutbildning för tillfället. just nu inom 
UBHK som är aktuell. 

d) Förfrågan från medlem om barn/ungdomsverksamhet 

En medlem har skickat in förslag om barn/ungdomsverksamhet, t ex en Barnens dag. 
Björn får i uppdrag att ta kontakt om intresse att ingå i klubbens ungdomsgrupp. 

e) En anmäld fråga från en medlem 

Styrelsen uppdrar till Roffa att ta kontakt för uppföljning av tidigare samtal. 

§7. Klubbflytten 
Roffa och Björn har haft möte med politiker angående klubbens situation och kommande flytt.   

En bonde kommer att ta hand om höet på klubbens tilldelade område i Anumark och betesputsning blir 
aktuell till våren. Efter det måste vi själva klippa området ofta med gräsklipparen för att få en bra 
gräsmatta och planer.  

§8. Pågående projekt 
Inga pågående projekt. 

§9. Föreningsteknik 

Tas upp nästa styrelsemöte. 
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§10. Nya ärenden 

a) HUG diskussion angående instruktörspoäng 

Diskussion om på vilket sätt det går att få det mer attraktivt för klubbens instruktörer att ha valp- och 
allmänlydnadskurser.  HUG lägger fram följande förslag: 

• Att utöka antalet förbundsinstruktörer inom klubben. 
• att lägga ut instruktörernas poänglista för att göra det transparant vilka instruktörer klubben 

har och vilka kurser som genomförs för att visa kursfördelning 

Beslut: 
Styrelsen beslutar att öka antalet förbundsinstruktörer inom klubben samt att synliggöra instruktörernas 
poänglista.  
Styrelsen uppdrar till Hundägarutbildningsgruppen att undersöka vilka instruktörer som skulle kunna 
vara lämpliga som förbundsinstruktör samt att göra poänglistan tillgänglig och synlig för klubbens 
instruktörer.  

b) Ungdomssatsningen 

Styrelsen uppdrar till Björn att ta kontakt med ansvarig i ungdomsgruppen för att få en statusrapport. 

c) Hemsidan 

PR-infogruppen har presenterat ett första utkast till ny hemsida. 
Styrelsen uppdrar till Veronica att ta kontakt med Irja för att diskutera sidan med PR-infogruppen.  

d)  Bidrag till domarutbildning i Nosework 

Ärendet är inte längre aktuellt. Utbildningen har ställts in. 

e) Erbjudande om vaccinationskväll. 

Elin Norberg har erbjudit att anordna en vaccinationskväll via distriktsveterinärerna igen i höst. Förra 
årets arrangemang var mycket uppskattat av medlemmarna. 

Beslut: 
Styrelsen beslutar att tacka ja till erbjudandet om en vaccinationshelg i höst. 
Styrelsen uppdrar till Kerstin Davis att meddela Elin Norberg styrelsens beslut och att fastställa ett 
datum i höst för genomförande. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad  

f) Medlemsmöte dagordning 

Dagordningen för medlemsmötet blir enligt följande: 

________ 
§1 Mötets öppnande 

§2 Fastställande av dagordningen 

§3 Val av justerare 

§4 Rapporter 

a) Information från styrelsen 
• Eventuellt bildande av en verksamhetsgrupp för Nosework 
• Senaste nytt om klubbflytten 
• Information om förbundsinstruktör 

b) Övriga rapporter 

§5 Beslutsärende 

a) Förslag om rökfritt klubbområde 

§6 Övriga frågor 

§7 Mötets avslutande 

__________ 
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Styrelsen uppdrar till Kerstin att lägga ut dagordningen tillsammans med kallelsen på hemsidan och 
facebook samt skicka ut den via nyhetsbrev.  

g) Friggebodar från Dragonskolan 

Dragonskolan har varit i kontakt med förfrågan om Umeå Brukshundklubb är intresserade av att köpa 
friggebodar och i så fall hur många.  

Styrelsen uppdrar till Roffa att inhämta information om pris och leveranskostnader. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad  

§12. Månadens ros 
Inga förslag till månadens ros. 

§13. Övriga frågor 
a) Nosework 

Nosework är en kraftigt växande verksamhet som har fått stort intresse inom klubben och frågan är om 
klubben ska starta upp en nosework. Frågan tas upp på medlemsmötet för diskussion.  

b) Revidering av organisations- och funktionsbeskrivning 

Revidering av klubbens organisations- och funktionsbeskrivning kommer att ske på ett arbetsmöte den 
14/11 kl. 18:00. Plats meddelas senare. 

Efter revidering ska varje funktionsansvarig ta fram en arbetsbeskrivning av funktionen för att 
underlätta vid rekrytering av nya funktionärer. 

§14. Nästa möte 

Höstens styrelsemöten bestäms till 26/9, 19/10 och 23/11. Plats meddelas separat.  

§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 


