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Protokoll styrelsemöte Umeå Brukshundklubb 
Protokoll nr: 1-2018 

Datum: 2018-02-07 

Plats: Hemma hos Roffa 

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

 

 

§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 14/12-17 godkändes och lades till handlingarna. 

§5. Rapporter 

a) Ekonomi  
Ekonomin är god. De flesta av de önskade revideringarna av verksamhetsgruppernas budgetar och 
verksamhetsplaner för 2018 är genomförda och möte med revisorerna är också genomfört med godkänt 
resultat. Vindelälvsdraget har kommit in med både resultat för 2017 och budget för 2018.  

b) Rapport från VU 
VU har tagit följande beslut: 

! rekommenderat agilitygruppens kandidater Linda Kangas, Gustaf Elgh och Irja Nybrandt till 
utbildningen till agilityinstruktörer som Agilityklubben ska genomföra i Skellefteå.  

! rekommenderat Malin Dellsand Lindberg till Piteå Brukshundklubbs instruktörsutbildning 
grundmodul och till ÖND:s rallylydnadsutbildning 17-18/2, 24-25/3 och 28-29/4 2018.  

! höjt priset för klubbens övernattningsstuga med 100 kr per dygn.  
! tackat nej till att stå som arrangör för SM Bruks/IPO 2019 med anledning av den planerade 

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

c) Rapport från kontaktpersoner verksamhetsgrupper  
Utställning 

d) Det planerade mötet med utställningsgruppen ställdes in.   

Styrelsen uppdrar till Åsa att ta kontakt med utställningsgruppen för en ny mötestid..  

e) Övriga rapporter 

Inga övriga rapporter. 



    

Protokoll styrelsemöte UBHK 2018-02-07 

 

2 

§6. Skrivelser och inkommande post 
a) Kallelse distriktsfullmäktige 3-4 mars 2018 

ÖND har distriktsfullmäktige den 3-4 mars 2018 i Älsvbyn och har skickat ut inbjudan. Anmälan ska 
vara inskickad senast den 23 februari och måste skickas in efter UBHK:s årsmöte den 21 februari. 

b) Föreningsbrev nr 1 Umeå Kommun 

Lämnas utan åtgärd. 

c) Förslag regionala tävlingsfunktionärsutbildning från ÖND 

BoL ÖND har skickat ut ett förslag gällande regional tävlingsfunktionärsutbildning, dvs tävlingsledare 
och tävlingssekreterare, där utbildningar när närstående lokalklubbar deltar föreslås även kunna ske på 
vardagskvällar vilket är positivt. Bruksgruppen har fått i uppdrag att föra diskussion kring förslaget 
med ÖND. 

§7. Klubbflytten 
Möte med flyttgruppen ska planeras in efter årsmötet. 

a) Bidrag 

Umeå kommun har beviljat ett bidrag till klubben på 1 miljon kronor.  Två bidrag har sökts från 
bygdemedel från Länsstyrelsen.  

b) Nya bidragsansökningar 

Ansökningar om bidrag från Landsbygdsprogrammet, Västerbottens idrottsförbund, Boverket och 
Arvsfonden kommer att lämnas in.  

§8. Pågående projekt 
Inga pågående projekt. 

§9. Bordlagda ärenden 
Inga bordlagda ärenden.  

§10. Nya ärenden 

a)    Allmänlydnadsinstruktörsutbildning UBHK – del 2 

Styrelsen har fått ett kostnadsförslag från HUG-gruppen gällande allmänlydnadsinstruktörs-
utbildningens del 2. Lärare är Ulf Sörlin, Lena Nordström och Helena Tilly. Deltagare från Umeå 
Brukshundklubb är Ola Engman, Jeanette Engman, Eva Wikström, Olivia Steinholtz och Matilda 
Adolfsson 

Beslut: 
Styrelsen beslutar att anta kostnadsförslaget till allmänlydnadsinstruktörsutbildningen. 

Styrelsen beslutar att rekommendera Ola Engman, Jeanette Engman, Eva Wikström, Olivia Steinholtz 
och Matilda Adolfsson till allmänlydnadsinstruktörsutbildningen.  

b) MT 12 maj 3 hundar, 1 testledare, 2 figuranter  

SBK:s utskott avels- och hälsa har förfrågan om Umeå Brukshundklubb kan anordna en officiell 
mentalbeskrivning med 3 hundar i utbildningssyfte den 12 maj. Klubbens uppdrag blir att arrangera 
beskrivningen med testledare och två mentalfiguranter samt fika och lunch. Utskottet står för alla 
kostnader och intäkterna tillfaller klubben. Styrelsen ser positivt på förfrågan.  

Beslut: 
Styrelsen beslutar att anordna en mentalbeskrivning den 12 maj. 
Styrelsen uppdrar till Peder att kontakta Kicki Wacek om hjälp att anordna mentalbeskrivning. 
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c) Översyn av taxor för uthyrning 

Taxorna för uthyrning bör ses över. 

Styrelsen uppdrar till VU att göra en översyn och eventuellt ta fram ett nytt förslag till taxor för 
uthyrning. 

d) Kursadministration – HUG 

Bordlägges. 

e) Förfrågan om regler kring bokning i Loboohallen 

En medlem har skickat in en förfrågan gällande vilka bokningsregler som gäller för Loboohallen. 
Riktlinjerna fastställer att en medlem kan ha två bokningar aktiva samtidigt men det framkommer inte 
tydligt att en bokning är personlig.  

Styrelsen uppdrar till VU att tillsammans med plan- och materialgruppen förtydliga riktlinjerna att en 
bokning av en tid i Loboohallen är personlig. 

f) Valberedningen 

Valberedningen ska lämna in sitt förslag till styrelse för verksamhetsåret 2018 fem dagar före att 
årsmöteshandlingarna blir tillgängliga. Förslaget kommer att läggas in i årsmöteshandlingarna. 

g) SM-kläder 

Styrelsen har fått ett förslag gällande SM-kläder där även linnen och t-shirts föreslås förutom SM-
jackan. SM-jackan har dock visat sig vara mindre funktionsduglig då den är varm och lätt blir smutsig. 
Eftersom det finns olika behov av funktionsdugliga SM-kläder beroende på SM-gren föreslår styrelsen 
att t e x tre olika ”SM-paket” tas fram. 

Styrelsen uppdrar till Carin Nylander-Nygren att ta fram förslag till SM-kläder som kan fungera för alla 
SM-grenar inom SBK:s verksamheter. Kerstin tar kontakt med Carin om detta.  

h) Förslag årsmöteshandlingar till årsmötet 

Beslut: 
Styrelsen beslutar att godkänna årsmöteshandlingarna och att lägga fram de till årsmötet den  
21 februari 2018. 
Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan senast 14 februari 2018.  

i) Motion angående motion om kontaktfältshindrens placering i Loboohallen 

En motion har lämnats in till årsmötet gällande agilityhinders placering i Loboohallen. Motionen 
föreslår att kontaktfältshindren förses med hjul och får stå framme i hallen på vintern.  

Styrelsen förstår fördelarna med att agilityutövarna slipper flytta material men det finns en skaderisk 
med att hindren står framme i hallen samt att det skulle begränsa hallens yta ytterligare vilket skulle 
påverka andra verksamheter som ska samsas i hallen. Agilitygruppen har framfört en liknande 
formulering i sitt yttrande på motionen, se bilaga. 

Beslut: 
Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet att avslå motionen. 

j) Bidrag startavgift UBHK-lag Vindelälvsdraget 

En förfrågan om bidrag till startavgiften för Umeå Brukshundklubbs lag 15 till Vindelälvsdraget 2018. 

Beslut: 
Styrelsen beslutar att ge bidrag till startavgiften till Vindelälvsdraget för Umeå Brukshundklubbs  
lag 15. 
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k) Policy UBHK hemsida 

Policyn för Umeå brukshundklubbs hemsida förespråkar att sidans struktur ska inbjuda till läsning av 
så många undersidor som möjligt om klubbens aktiviteter och att alla länkningar göras först till 
startsidan och sedan till undersidor. Detta innebär att det blir många klick innan aktuell information 
nås. 

Styrelsen uppdrar till VU att revidera policyn så att information på hemsidan nås mer direkt.  

l) Ny hemsida 

Arbetet med en ny hemsida har påbörjats. SBK kommer dock centralt att komma ut med en mall för en 
enhetlig hemsida för lokalklubbar.  

Beslut: 
Styrelsen beslutar att avvakta med en ny hemsida med anledning av att SBK centralt kommer att 
komma ut med en mall för lokalklubbar.  

§11. Månadens ros 

Inget förslag till månadens ros.  

§12. Övriga frågor 

a) Barn närvarande vid tränings- och kurstillfällen 

En frågeställning om ansvaret för barn och hundar under träning i Loboohallen har föranlett 
diskussioner bland klubbens medlemmar. Styrelsen vill poängtera att alla är välkomna och varken barn 
eller hundar kan förbjudas att vara närvarande vid ett träningstillfälle. Det är dock föräldrar och 
hundägare som har ansvaret för att hålla hunden/barnet under sådan uppsikt och kontroll att hunden 
respektive barnet inte stör övriga hundar eller förare. Det är viktigt att alla visar hänsyn och respekt för 
varandra så att alla trivs på klubbens arrangemang.  

§13. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte är årsmötet den 21 februari 2018, kl 19:00, klubbstugan Ön.  

§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 
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