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Protokoll styrelsemöte Umeå Brukshundklubb 
Protokoll nr: 10-2017 

Datum: 2017-11-30 

Plats: NUS, medicincentrum 

Närvarande: Roffa Asplund, Kerstin Davis, Veronica Sundqvist, Björn Bjuggren 

 

 

§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  

-‐ Barackerna från Moonshine var redan sålda  
-‐ En uppstartsträff gällande nosework genomfördes den 21/11 och en preliminär noseworkgrupp 

bildades som kommer att planera verksamhet för 2018. 

Protokollet från styrelsemötet den 10/10-17 godkändes och lades till handlingarna. 

§5. Rapporter 

a) Ekonomi  
-‐ Det preliminära resultatet för 2017 ser bra ut och kommer ge ett fint tillskott till flyttkontot.  
-‐ TV-licensen är uppsagt vilket ger en god besparing. 

b) Rapport från VU 
VU har tagit följande beslut: 

-‐ Rekommenderat Ingela Andersson till utbildningen till ÖND:s rallyinstruktörsutbildning i 
Nordmaling 17-18/2, 24-25/3 samt 28-29/4 2018. 

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

c) Rapport från kontaktpersoner verksamhetsgrupper  

IPO 

Har en träningsgrupp med många deltagare som tränar både IPO och svenskskydd. 

Utställning 

Styrelsen behöver utställningsgruppen för att diskutera genomförandet av den planerade utställningen 
nästa år.  

d) Rapport från medlemsmötet 19 oktober 

Det extra medlemsmötet den 19/10 var ett positivt möte med bra och konstruktiva diskussioner. En 
förutsättning för att genomföra ökad tillgänglighet till stugan är att det finns en fungerande stuggrupp. 

e)  Övriga rapporter 

Inga övriga rapporter 



    

Protokoll styrelsemöte UBHK 2017-11-30 

 

2 

§6. Skrivelser och inkommande post 
a) Utbildning certifierad utställningsarrangör Timrå 20-21 januari 2018 

Lämnas utan åtgärd.      

§7. Klubbflytten 
Mötet med länsstyrelsen och Västerbottens idrottsförbund ställdes in på grund av väderleken. Mötet 
flyttas till vecka 50 alt 51. Mötet ska behandla frågan om bidrag till flytten från 
Landsbygdsprogrammet och Västerbottens idrottsförbund.  

§8. Pågående projekt 
a) Vindelälvsdraget 

Processen att öppna ett nytt bankkonto i Swedbank är mycket komplicerad.  Ett kreditkort och Swish är 
ordnad med Nordea istället vilket är tillfredställande för Vindelälvsdraget fram till att det går att ordna 
ett bankkonto i Swedbank. 

§9. Bordlagda ärenden 
Inga bordlagda ärenden.  

§10. Nya ärenden 

a) Förtjänsttecken 

Genomgång av förslag på medlemmar till förtjänsttecken.  

Beslut: 
Styrelsen beslutar att rekommendera två guld och tre brons gällande förtjänsttecken.  

b) Kursadministration 

Samarbetet med Studiefrämjandet i Umeå om klubbens kursadministration är uppskjutet med anledning 
av att Studiefrämjandet ska flytta till nya lokaler samt polisutredningsarbetet av studiefrämjandet.  
Diskussion om hur kursadministrationen ska hanteras fram till att ett samarbete kan upprättas med 
Studiefrämjandet. Förslag är att antingen av styrelsen utsedd kursadministratör eller HUG hanterar 
kursadministrationen på klubben.  

Styrelsen uppdrar till Björn Bjuggren att kontakta HUG för diskussion kring kursadministrationen. 

c) Rekommendation aspiranter till tävlingsledarutbildning och tävlingssekreterarutbildning 
bruksprov. 

Bruksgruppen har skickat en förfrågan om rekommendation av aspiranter till att utbildas till 
tävlingsledare respektive tävlingssekreterare. Efter rekommendation från styrelsen kommer 
bruksgruppen att skicka in önskemål om utbildning till Övre Norrlands distrikt och önskemål är Umeå 
som utbildningsort.  

Beslut: 
Styrelsen beslutar att rekommendera Linda Nyblad och Sandra Olofsson till tävlingsledarutbildning 
samt Jamilla Chebil, Ida Brännvall och Maria Juslin till tävlingssekreterarutbildning. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad  
d) 100-årsjubileet  

• Ordförandeinbjudan till SBK kongress 2018 

Med anledning av Svenska Brukshundklubbens 100-årsjubileum 2018 bjuds alla ordföranden i lokala 
brukshundklubbar in som gäster till jubileumkongressen som är den 26-27/5 2018 på Clarion Hotell på 
Arlanda. Ändring av personuppgifter i anmälan, kan göras fram till den 4 maj. Annan person får 
skickas som lokal representant om ordföranden inte kan delta eller redan är engagerad med annat 
uppdrag på kongressen. 
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Beslut: 
Styrelsen beslutar att klubbens ordförande ska delta på SBK:s jubileumskongress den 26-27/5 2018. 
Styrelsen uppdrar till Kerstin att göra en anmälan till kongressen. 

• Arrangemanget i stort 

Symposium ”Tänk om hundar kunde prata” 

PR-infogruppen arbetar med övriga 100-års jubileets andra arrangemang för lokalklubbar. De har 
ordnat så att Symposium ”Tänk om hundar kunde prata” med anledning av att SBK fyller 100 år, 
streamas i Dragonskolans aula den 13 februari. Symposiet är mellan kl. 12:00 – 17:00. Det är viktigt att 
det marknadsförs ordentligt tillsammans med Studiefrämjandet och kontakt bör tas med lokalklubbarna 
i Holmsund och Nordmaling. Klubben ska representeras av styrelsen på symposiet. 

Beslut: 
Styrelsen beslutar att annonsera om symposiet ”Tänk om hundar kunde prata” den 13/1 i den lokala 
dagspressen. 
Styrelsen uppdrar till Roffa att kontakta PR-Infogruppen angående annonsering. 

Jubileumskläder 

Det har tagits fram en speciell kollektion av kläder för 100-årsjubileumet.  

Beslut: 
Styrelsen beslutar att inte att köpa in några jubileumskläder till försäljning eller som provkollektion. 
Medlemmarna kan själva beställa kläder om de så önskar från SBK:s hemsida.  
Styrelsen uppdrar till Roffa att meddela PR-Infogruppen beslutet om jubileumskläder. 

e) Loboohallen och medlemskap i hundungdom 

Medlemmar i Sveriges Hundungdom måste även vara medlem i Umeå Brukshundklubb för att få nyttja 
Loboohallen.  

f) Nystart Umeå Hundungdom 

Styrelsen har fått en förfrågan om att starta upp Umeå Hundungdom igen i samarbete med Umeå 
Brukshundklubb. Styrelsen ser positivt på detta och en ungdomsgrupp är på gång att starta. 
Målsättningen är att denna grupp i förlängningen, med stöd av Umeå Brukshundklubb, ska kunna starta 
upp en ny Hundungdom i Umeå. 

Styrelsen uppdrar till Björn att svara förfrågan med en inbjudan om att ingå i den kommande 
ungdomsgruppen.  

g) Musikhjälpen 

Musikhjälpen är i Umeå i år mellan 11-17 december. Styrelsen ser positivt på engagemang i 
Musikhjälpen och klubben deltar även detta år med aktiviteter. Agilitygruppen skänker intäkterna från 
fikaförsäljningen på Julklappshoppet den 10/12 och rallylydnadsgruppen skänker startavgifter och 
fikaförsäljning från deras inofficiella tävling Lusserallyt den 12/12. Klubben kommer även att anordna 
ett lotteri med sponsrade priser.  

Beslut: 
Styrelsen beslutar att skänka 5 timmar i Loboohallen som bidrag till klubbens lotteri för Musikhjälpen 
2017.  
Styrelsen bifaller agilitygruppen och rallylydnadsgruppen aktiviteter för musikhjälpen 2017. 

Paragrafen förklarades omedelbart justerad  
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h) Beslut om ombildning stug- och plangruppen 

Revision av Umeå Brukshundklubbs organisation- och funktionsbeskrivning visar att funktionsmässigt 
bör stug- och plangruppen delas upp i två grupper, en stuggrupp, som ansvarar inköp av varor och 
trivseln i klubbstugan, och en plan- och materialgrupp som ansvarar för underhåll av stuga, 
inomhushall, tränings- och tävlingsplaner samt organisation och uthyrning av inomhuslokal. Detta 
innebär att de två grupperna blir mer stringent i sin servicefunktion. 

Beslut: 
Styrelsen beslutar att stug- och plangruppen delas upp i två grupper, en stuggrupp och en plan- och 
materialgrupp.  

i) Årsmötet och årsmöteshandlingar 

Instruktioner gällande årsmöteshandlingar är utskickade till verksamhetsgrupperna.  
Verksamhetsgrupperna ska skicka in handlingarna senast söndagen den 7 januari 2018. 
Årsmöteshandlingarna ska vara tillgänglig medlemmarna onsdag den 14 februari 2018. 

j) Medlemsmötet – Lilla julafton 6/12 

Förslag att det bjuds på glögg och julfika på medlemsmötet ”Lilla Julafton”.  
Dagordningen för medlemsmötet blir enligt följande: 

_______ 
§1 Mötets öppnande 

§2 Fastställande av dagordningen 

§3 Val av justerare 

§4 Information från styrelsen 

a) Senaste information om klubbflytten     
b) 100-årsjubileum     
c) Musikhjälpen 11-17 december   
d) Valberedningen  

§6 Övriga frågor 

§7 Mötets avslutande 
_________ 
 

k) Beslut angående ökad tillgänglighet till klubbstuga 

Det gemensamma förslaget från styrelse och arbetsgrupp gällande ökad tillgänglighet till klubbstugan 
togs emot positivt av medlemsmötet den 19/10.  

• Tillgänglighet till klubbstugan bygger på förtroende och ett nytt lås med taggar installerad där 
en tagg är personlig och nyttjandet av taggen kommer att registreras.  

• En förteckning om vilka personer som erhållit tagg ska upprättas. 
• En utökad tillgänglighet till stugan prövas under en viss tidsperiod för att sedan utvärderas.  
• Medlemmar med förtroendeuppdrag i klubben erhåller utan avgift en tagg.  
• Verksamhetsgrupps sammankallande kan rekommendera att en medlem får köpa en tagg till 

ett fastställt pris.  
• En person med tagg kan öppna upp stugan för andra medlemmar som är på klubben och 

ansvarar då för stugan och att städa, låsa och larma.  
• Kursverksamhet och klubbmöten har företräde till klubbstugans lokaler. För övriga ska ”lilla 

fikastugan” användas.  
• Styrelsen undersöker hur stugan lämpligast ska vara larmad.  

Förslaget var också att anordna temakvällar på måndagar och att stugan är öppen som vanligt på 
onsdagar och kursfria.  

På temakvällarna kan verksamhetsgrupperna t ex ge information om respektive grupps aktiviteter och 
finnas tillgängliga för frågor eller annan aktivitet. Dessa kvällar Bemannas av ”stugjour” t ex från den 
verksamhetsgrupp som har ansvar för städning av stugan den veckan. Kurser på måndagar använder i 
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första hand lilla kurslokalen och ”lilla fikastugan”, men kan vid behov nyttja ”storstugan” och då 
uteblir temakvällen. 

Beslut: 
Styrelsen beslutar att öka tillgängligheten till klubbstugan enligt ovanstående förslag. En förutsättning 
för att inrätta ökad tillgänglighet enligt förslaget är att det finns en fungerande stuggrupp och att en 
grupp, företrädningsvis som en del i stuggruppen, tillsätts som hanterar det administrativa, städning och 
fika. 

§11. Föreningsteknik 

Styrelsen diskuterade årsmöte och årsmöteshandlingar. 

§12. Månadens ros 

Inget förslag på månadens ros.  

§13. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

§14. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte är den 14/12. Arbetsmöte gällande årsmöteshandlingarna bestämdes till den 11/1 
2018 och styrelsemöte inför årsmötet blir den 8/2 2018.  

§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 


