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Protokoll styrelsemöte Umeå Brukshundklubb 
Protokoll nr: 9-2017 

Datum: 2017-10-10 

Plats: NUS, medicincentrum 

Närvarande: Roffa Asplund, Kerstin Davis, Veronica Sundqvist, 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 
Åsa Larefalk valdes att jämte ordförande justera protokollet. 

§4. Föregående mötesprotokoll  
Protokollet från styrelsemötet den 26/9-17 godkändes och lades till handlingarna. 

§5. Rapporter 

a) Ekonomi  
-‐ Ekonomin är fortsatt god.  

b) Rapport från VU 
-‐ Inget att rapportera 

c) Rapport från kontaktpersoner verksamhetsgrupper  
Agility 

-‐ Har frågor om investeringsbidraget från Umeå Kommun. Veronica tar kontakt med 
agilitygruppen om detta. 

 

d) Övriga rapporter 
Inga övriga rapporter 

§6. Skrivelser och inkommande post 

a) Restaurangchansen  

Lämnas utan åtgärd. 

b) Erbjudande om Tubecon 25/11-17 
Lämnas utan åtgärd. 

§7. Klubbflytten 
Klubben har fått erbjudande om baracker från företaget Moonshine. Roffa inhämtar mer information 
kring dessa baracker.   
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§8. Föreningsteknik 

a) Extra medlemsmöte 19 okt 2017  
Gemensamt förslag av arbetsgrupp utsedd av medlemsmötet och styrelsen har tagits fram gällande 
ökad tillgänglighet till klubbstugan. Förslaget kommer att presenteras på extra medlemsmötet den 
19/10. 

Styrelsen föreslår följande dagordning till extra medlemsmötet: 
1. Mötets öppnande 
2. Fastställande av dagordningen 
3. Val av justerare 
4. Information från styrelsen 

a) Förslag ökad tillgänglighet till klubbstugan 
5. Övriga frågor 
6. Mötets avslutande 

§9. Pågående projekt 

a) Samordningskonferensen ÖND 
Sista anmälningsdag till ÖND:s samordningskonferens den 28-29/10 är den 14 oktober. Det är oklart 
om representant från IPO-gruppen ska åka då det inte finns något program för IPO:t på konferensen. 

b) Nosework 
Enligt medlemsmötet finns det intresse av att starta en verksamhetsgrupp för nosework inom klubben. 
Förslag är att ordna med en information/uppstartsmöte för intresserade. 
Styrelsen uppdrar till Kerstin att initiera ett sådant möte. 

c) Vindelälvsdragets önskemål att byta bank. 

Beslut: 
Styrelsen beslutar att öppna ett nytt konto i Swedbank till Vindelälvsdraget. 

Veronica Sundqvist, 670705-0123 har fullmakt att ensam öppna och disponera det nya bankkontot i 
Swedbank. Jeanette Eriksson, 671017-8549 får behörighet som användare i Swedbanks internetbank. 

§10. Nya ärenden 

d) Bildande av en stug- och plangrupp 

Delar av stug-och plangruppen slutade efter senaste medlemsmötet. Ett par medlemmar i gruppen har 
kvar enstaka uppgifter som ingår i gruppens ansvar. Det är av största vikt att en fungerande stug- och 
plangrupp bildas. 

Beslut: 
Styrelsen beslutar att kalla samman kvarvarande medlemmar i stug- och plangruppen till ett möte 
tillsammans med styrelsen den 30/10 kl. 19:00 i klubbstugan.  
Styrelsen uppdrar till Kerstin att skicka ut kallelse till gruppens medlemmar.  

e) Förtjänsttecken 

Det är dags att förbereda för förtjänsttecken inför årsmötet 2018.  
Styrelsen uppdrar till Kerstin att skicka ut till verksamhetsgrupperna om förslag till kandidater till 
förtjänsttecken. 

f) Årsmöte & årsmöteshandlingar 2018 

Beslut: 
Styrelsen beslutar att årsmötet blir den 21 februari kl. 19:00 i klubbstugan, Ön. 

Styrelsen beslutar att lägga fram följande mål för 2018 - 2020 till årsmötet: 
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Styrelsens mål för Umeå Brukshundklubb 2018 – 2020 
Styrelsens mål presenteras nedan och ska under året följas upp enligt fastställda rutiner i 
målstyrningsmodellen.  

Mål 1 – Upprätthålla en god ekonomi 

Umeå Brukshundklubb ska ha en ekonomi i en balans som möjliggör förbättringsåtgärder för klubbens 
verksamhet för kommande år samt på kort sikt avsätta medel för en kommande flytt. Styrelsen är 
ansvarig för måluppfyllelsen. 

Delmål/Verksamhetsmål 

2018: Ett positivt årsresultat  
2019: Ett positivt årsresultat 
2020: Ett positivt årsresultat 

Utvärdering  

Budgetuppföljningar samt utvärdering och analys av årsresultat.  

Medel  

De medel som finns tillgängliga för att nå detta mål är följande:  
• Medlemsökning  
• Sponsorintäkter  
• Försäljning  
• Intressant verksamhet  
• Samverkan med andra  
• Specialkurser  

Mål 2 – Bibehålla den målstyrda organisationen 

Styrelsen anser att målet till stor del är uppfyllt och att alla verksamhetsgrupper arbetar mer eller mindre 
enligt målstyrningsmodellen. Styrelsen vill ändå fortsätta arbetet med den målstyrda 
organisationsmodellen för att slutgiltigt befästa arbetssättet. 

Delmål/Verksamhetsmål  

2018-2020: Utöka kunskapen om nyttan av målstyrd verksamhet. 

Utvärdering  

2018-2020: Intervjuer med alla verksamhetsgrupper. Uppföljning av att målstyrningen genomsyrar 
verksamhetsberättelser och planer.  

Medel  

De medel som kommer att användas för att uppnå detta mål är fortbildning och utbildningsinsatser i 
kunskap om stadgar, policies, föreningskunskap på verksamhetskonferenser, i medlemsblad och på 
hemsidan samt information på medlemsmöten. 

Mål 3 – Ett tydligt ledarskap i en målstyrd organisation 

Umeå Brukshundklubb ska utveckla ledarskapet så att den stora kompetens som finns i 
brukshundklubbens olika verksamheter synliggörs för alla nuvarande och blivande medlemmar. 
Huvudansvaret ligger på styrelsen med delegation till verksamhetsgrupperna.  

Delmål/Verksamhetsmål  

2018 -2020: En kontinuerlig ledarutveckling ska vara en naturlig del i styrelse arbete och klubbens 
funktionärsutbildningar.  

Utvärdering 

Grupperna utvärderar och analyserar resultat inom sitt verksamhetsområde.  

Medel  

För att nå detta mål ska en ledarfilosofi utarbetas i Umeå Brukshundklubb samt att ett policydokument 
undertecknas av klubbens förtroendevalda funktionärer. 
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Mål 4 – Aktiva medlemmar och hundar 

Umeå Brukshundklubb ska skapa förutsättningar för att inom SBK:s olika verksamheter få aktiva 
medlemmar och hundar. Verksamhetsgrupper ansvarar för att medverka inom sin verksamhet.  

Delmål/Verksamhetsmål  

2018-2020:  
• Ta ansvar för vårt uppdrag att främja avelsarbetet för våra brukshundsrader genom att anordna 

Mentalbeskrivningar, Mentaltester, Utställningar och Bruksprov. 
• Öka intresset för SBKs bruks- och lydnadsprov genom att erbjuda fler kurser, utbildningar och 

föreläsningar med inriktning mot prov och tävling.  
• Genomföra fler valp och allmänlydnadskurser 
• Fortsätta att framgångsrikt genomföra kurser och tävlingar i agility 
• Ytterligare marknadsföra rallylydnad, freestyle och nosework 
• Väcka intresse för nya verksamheter i SBK, t ex nosework, draghund sommar och vinter. 
• Följa upp statistik och genomföra förbättringsarbete i verksamhetsgrupper och medlemsvård 
• Starta nya utbildningar för funktionärer till alla våra verksamheter i klubben. 

Utvärdering och analys  

Utifrån utvärderingsresultat genomföra förbättringsarbeten.  

Medel  

De medel som kommer att användas för att uppnå detta mål är att genomföra attraktiva tävlingar, prov, 
tester och utställningar samt attraktiva hundägarkurser och andra aktiviteter för klubbens medlemmar. 
De är viktigt att klubben kan erbjuda kvalificerade instruktörer och funktionärer. 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

Dessa mål kommer att skickas ut till verksamhetsgrupperna inför arbetet med verksamhetsplan och 
budget för 2018. 

§11. Månadens ros 
Inga förslag till månadens ros. 

§12. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

§13. Nästa möte 

Nästa möte är extra medlemsmötet den 19/10. Nästa styrelsemöte är den 23/11-17. Medlemsmöten för 
2018 bestäms till den 2/5, 19/9 och Lilla Julafton 5/12. 

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

 

Justeras    Justeras 

 

__________________________   _____________________________ 
Roffa Asplund, ordförande   Åsa Larefalk, suppleant 
 

Vid protokollet 

 

__________________________ 
Kerstin Davis, sekreterare 


