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Protokoll styrelsemöte Umeå Brukshundklubb 
Protokoll nr: 8-2017 

Datum: 2017-09-26 

Plats: NUS, medicincentrum 

Närvarande: Roffa Asplund, Kerstin Davis, Veronica Sundqvist, Irja Nybrand, Björn Bjuggren, 
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 
Björn Bjuggren valdes att jämte ordförande justera protokollet. 

§4. Föregående mötesprotokoll  
Protokollet från styrelsemötet den 31/8-17 godkändes därefter och lades till handlingarna. 

§5. Rapporter 

a) Ekonomi  
-‐ Ekonomin är fortsatt god.  

b) Rapport från VU 
-‐ Inget att rapportera 
-‐  

c) Rapport från kontaktpersoner verksamhetsgrupper  

HUG 

-‐ Planering pågår med Studiefrämjandet om hjälp med klubbens kursadministration.  

Utställning 

-‐ Trevlig och väl genomförd utställning med många deltagare 
 

d) Övriga rapporter 
Inga övriga rapporter 

§6. Skrivelser och inkommande post 
a) Föreningsbrev nr 7 

Föreningsbrev från Föreningsbyrån Umeå kommun innehåller information om ansökning av 
investeringsbidrag och driftsstöd före den 31 oktober. Veronica ordnar med ansökan.  

§7. Klubbflytten 
Dragonskolan behöver en ritning över det nya klubbhuset och ett förslag håller på att tas fram.  
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§8. Pågående projekt 
Inga pågående projekt. 

§9. Föreningsteknik 

Diskussion kring extra medlemsmöte och genomgång av stadgarna.  

§10. Nya ärenden 

a) Planering av verksamhetskonferens utbildning den 10 oktober 

Beslut: 
Styrelsen beslutar att flytta verksamhetskonferensen utbildning till den 8 november. 
Styrelsen uppdrar till Björn att ta fram ett förslag till upplägg för mötet. 

b) Samordningskonferensen ÖND 

Övre Norrlands distrikt har samordningskonferens den 28-29 oktober på Medlefors, Skellefteå. 
Lydnadsgruppen har meddelat att de inte kommer att delta. HUG kommer att skicka två representanter. 
Verksamhetsgrupperna är informerade om att de ska meddela Veronica för inbetalning av avgift.   

c) Funktionsbeskrivning stug- och plangrupp 

Styrelsen har mottagit en funktionsbeskrivning och förslag på namn från stug- och trivselgruppen samt 
plan- och materialgruppen som ska slås samman till en verksamhetsgrupp. 

Beslut: 
Styrelsen beslutar att anta föreslagen funktionsbeskrivning och namn, Stug- och plangruppen.  

d) Byte av bank, Vindelälvsdraget 

Vindelälvsdraget vill byta bank från Nordea till Swedbank.  

Beslut: 
Styrelsens bifaller Vindelälvsdragets förfrågan om att byta bank från Nordea till Swedbank. 

e) Skotträning 

Skotträningar på klubben genomförs på onsdagskvällar mellan 18:30 – 19:30 samt fri skotträning med 
egen pistol på söndagar. Enskilda medlemmar har kommit med förfrågan om att få låna klubbens pistol 
för att skjuta på söndagar. På medlemsmötet föreslog styrelsen att bruksgruppen skulle få i uppdrag att 
arrangera skotträningar på söndagar, t ex mellan kl. 16:00-17:00 när övrig verksamhet tillåter, vilket 
medlemsmötet såg positivt på. Styrelsen anser att det är av största vikt att klubbens pistoler endast 
används i arrangemang inom klubben. 

Beslut: 
Styrelsen beslutar att arrangerad skotträning får ske på söndagar under en timme på söndagar, t ex 
mellan kl. 16:00 – 17:00, om övrig verksamhet så tillåter. Fri skotträning med egen pistol på söndagar 
består med samma villkor som tidigare, dvs att det ska annonseras och att övriga medlemmar som är på 
klubben informeras om att skjutning kommer att ske.   
Styrelsen uppdrar till bruksgruppen att arrangera skotträning på söndagar när övrig verksamhet så 
tillåter. 

§12. Månadens ros 
Inga förslag till månadens ros. 

§13. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
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§14. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte är planerat till den 19/10 men det extra medlemsmötet blir då istället då det ska 
genomföras 30 dagar från ärendedagen, dvs medlemsmötet den 20/9. Nästa styrelsemöte blir istället 
10/10 kl. 18:30.  Plats meddelas senare.  

§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 


