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    Protokoll styrelsemöte UBHK 

Tid: Lördag den 2 feb 2019, kl. 15.00  

Plats:   Universitetsledningshuset, Umeå 

Närvarande: Martin Feuk, Peder Nimrodsson, Björn Bjuggren, Tanja Gyldén 

§1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

§2. Fastställande av dagordning 

Dagordning fastställdes utan tillägg 

§3. Val av justerare 

Tanja Gyldén valdes till justerare 

§4. Föregående mötesprotokoll 

Inga tillägg till föregående protokoll 

§5. Rapporter 

a) Ekonomi 

Togs under §11 pkt. a. 

b) Övriga rapporter 

Inga övriga rapporter 

§6. Skrivelser och inkommande post 

a) Handlingar fullmäktige ÖND 

De som åker på fullmäktige får styrelsens förtroende att läsa in sig på handlingarna och fram-

föra UBHKs åsikter när så är lämpligt. 

§7. Information från VU 

VU har sedan förra mötet beslutat att skicka ytterligare två på friskvårdsinstruktörsutbildningen. Detta 

då det behövdes fler anmälda på grund av avhopp. Kostnaden för klubben blir inte så hög då den går på 
hemmaplan så vi får reducerad anmälningsavgift pga att vi inte behöver boende. 

§8. Pågående projekt 

Gicks inte igenom på grund av fokus på årsmötet. 

§9. Föreningsteknik 

a)   Nytag nästa verksamhetsår 

§10. Bordlagda ärenden  

§11. Nya ärenden 

a) Bokslutet gicks igenom. Konstaterar en vikande trend när det gäller resultatet över de tre sen-

aste åren. Vi behöver framöver se över vilken typ av verksamhet vi har. Med tanke på flytten 

behöver vi hålla upp intäkterna tills vi är på plats på nytt klubbområde. 

b) Då det framkommit att vi har gått för fort fram när det gäller att se över hur och när utmär-
kelser ska delas ut så ändrar styrelsen sitt beslut från förra mötet och försöker ordna så att 

det blir som det varit tidigare. 

c) Verksamhetsgruppernas sammansättning. 

d) Hundungdom – haft deras första ordinarie årsmöte idag på klossen. Var totalt 5 personer på 

mötet. Ola och Björn står kvar som faddrar och tillika revisorer.  

Vi måste tänka stort och generöst kring hundungdom, det är en mycket viktig verksamhet för 

oss. 
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§12. Månadens ros 

Inga inkomna förslag 

§13. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

§14. Nästa möte 

Inget datum för nytt beslutades. Årsmötet är 24 februari och efter det planeras styrelsens arbete för 

kommande verksamhetsår upp. 

§15. Mötets avslutande 

Ordförande tackade för engagerat deltagande och avslutade mötet. 


