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Protokoll styrelsemöte UBHK 2018-05-16 

Protokoll styrelsemöte Umeå Brukshundklubb 

Protokoll nr 4-2018 

Datum 2018-05-16 

Plats UBHK, Ön, Lilla Kurslokalen 

Närvarande: Martin Feuk, Björn Bjuggren, Veronica Sundqvist, Ulrika Falk Wallberg, 

Malin Malmenström 

Frånvarande: Sandra Olofsson Peder Nimrodsson 
 

 

§1. Mötets öppnande  

Ordförande 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  

Föregående mötesprotokoll gicks igenom. 

 

§5. Rapporter 

a) Ekonomi 

Uppföljning elkostnaderna, det är nu korrigerat med SLU. Genomgång resultatrapport och 

balansrapport, inget att anmärka, ekonomin är god. 

b) Övriga rapporter 

Hundungdom: Björn rapporterade att en interimsstyrelse tillsatt 

HUG: Björn rapporterade från mötet 

 

§6. Skrivelser och inkommande post. 

a) Uppställning husvagnar på klubben 

b) Klubbvimpel till en samlare i Norge 

c) Meddela ÖND att Maria Lindmark och Peder Nimrodsson ska vara TL 



 

2 

Protokoll styrelsemöte UBHK 2018-05-16 

d) Utställning i höst 

e) Utlåning av Murrikka – vem hanterar denna typ av fråga? 

 

Beslut: 
a) Stuggruppen ansvarar för kontakten med ev uppställda husvagnar. Vid tävlingar följer vi 

gällande prislista. Uppställning som sker annan tid är gratis utan el, med el kostar det 150 
kr/dygn. Alla husvagnar/husbilsuppställning skall skrivas in i excelfilen. Kassör återkopplar 

till stuggruppen. 

b) Vi har i dagsläget inga klubbvimplar, ordförande återkopplar. 

c) Kassör fått svar från ÖND, de skall göra ett kompetensprov under Vårprovet så återfår de 

sin auktorisation. 

d) Björn har haft möte med de som ansvarade för utställningen tidigare. Domare är klara, men 

en ansvarig grupp måste bildas för att kunna hantera detta. Björn fortsätter ansvara för detta 
tills en ansvarig grupp är tillsatt. På medlemsmötet den 23/5 uppmanar vi medlemmar att 

anmäla sig till gruppen 

e) Utlåning av denna typ av utrustning sköts av stuggruppen. Martin meddelar berörda parter. 

Generellt sett ställer sig styrelsen positiv till att hjälpa andra klubbar 

 

 

§7. Information från VU 

a) SM-kläder, beslut att följa Carins förslag 

 

 
§8. Förslag till - Dagordning för Medlemsmötet 

 

Tid: 2018-05-23 kl. 19.00 Plats: Klubbstugan ÖN 

Ordförande hälsar välkommen 
Presentation av styrelsen 

Fastställande av röstlängd 

Val av 2 justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet 
Val av: 

o Ny kassör – Valberedningens förslag; Tanja Gylden 

o Fyllnadsval valberedningen – styrelsens förslag; Ola Engman 
Presentation av stuggruppen 

Efterlysning personer för: 

o Verksamhetsgrupp Mental 

o Verksamhetsgrupp Utställning 
o Sponsorgrupp 

o Valberedning 

o PR/Info 
Styrelsen har ordet:  

o Vett och etikett samt SBKs värdegrund 

o Loboohallen – avtalet 

o Hööks 
o Månadens ros 

Nuläge och framtid kring klubbflytt – Hur vill vi att klubben ska ha utvecklats om tio år? 
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Beslut: 

Styrelsen fastställer förslaget till dagordning 

 
§9. Pågående projekt 

a) Klubbflytt – Ordf informerade om nuläget 

b) Öppnare stuga 

c) GDPR? Gav webinariet något? Hur går vi vidare? 

d) Klubbadministration – hur ska detta hateras? Vad vill vi? 

e) Medlemsbladet? 

f) Kursbokning – har vi kommit någon vart? 

g) Dator till PR/Info 

h) Brev från fastighetsägare ang ägarbyte 

i) 100-års firande 

Beslut:  

b) Stuggruppen får komma med ett förslag kring hur de vill att det ska se ut. Kassör 

kontaktar Stuggruppen. 

c) Vi ska gå igenom SBK:s checklista, Peder fortsatt ansvarig 

e)   Medlemsblad nr 1 utgår. 

f)   Ett förslag är framtaget av Erica S och Eva W och det mottas med glädje. Björn 

återkopplar till HUG att fortsätta enl föreslagen plan. 

g)   Ingen dator köps in i nuläget, båda datorerna fungerar. 

h)  Brevet från Svevia ang ägarbytet hade gått fel, vi är inte berörda. 

i)   Martin frågar Stuggruppen om de i samråd med PR/Info kan ta ansvar för 100-års 

firandet 30 maj. 

§10. Föreningsteknik 

a)   Har böckerna kommit? Vilka sidor till nästa möte 

Beslut: 

Bordlagt, inga böcker har kommit ännu, men är beställda 

 

§11. Bordlagda ärenden 

a) Medlemsmöte kring klubbflytt – vad vill vi? Inventering av kompetenser bordläggs till 

senare under 2018 
b) Genomgång mål för klubben och för verksamhetsgruppen. Bordlagd till höstens när 

nya mål ska sättas. 

 

 

§12. Nya ärenden 

a) Fördelning uppgifter mellan stuga och plan. Vem gör vad? Boka stuga, boka planer 

med mera? Vem ska ha kontroll på bokastuga-mejlen? 

Formaterat: Svenska (Sverige)

Formaterat: Svenska (Sverige)
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Beslut:  

Styrelsen ser över Organisations- och funktionsbeskrivningen under hösten för att revidera 

dokumentet. Tillgång till mailen för stugbokning skall både Kerstin Brandell och Maria Juslin 
ha 

 

§13. Månades ros 

Ordföranden föreslår Peder Nimrodsson för bra kämpat med roddandet kring det centralt 

ordnade MH som från centralt håll tyvärr ställdes in 

§14 Övriga frågor 

§15 Nästa möte 

13 Juni 2018, NSA-företagen, Västerslätt. 

 

§16 Mötets avslutande 

Ordförande tackade för engagerat deltagande och avslutade mötet. 

 

 

 

 

Justeras    Justeras 

 

 

 

____________________________  ___________________________ 

Martin Feuk ordförande   Veronica Sundqvist 

 

 

Vid protokollet 

 

 

__________________________ 

Malin Malmenström 


