
 

1 

Protokoll styrelsemöte UBHK 2018-08-22 

Protokoll styrelsemöte Umeå Brukshundklubb 

Protokoll nr 6-2018 

Datum 2018-08-22 

Plats UBHK, Ön 

Närvarande: Martin Feuk, Björn Bjuggren, Veronica Sundqvist, Tanja Gyldén, Malin 

Malmenström, Sandra Olofsson, Peder Nimrodsson 

Frånvarande: Ulrika Falk Wallberg  
 

 

§1. Mötets öppnande  

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkommen. 

 

§2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes av styrelsen.   

 

§3. Val av justerare 

Björn Bjuggren valdes att jämte ordförande justera protokollet. 

 

§4. Föregående mötesprotokoll  

Föregående mötesprotokoll gicks igenom. 

 

§5. Rapporter 

a) Ekonomi 

Inget att rapportera 

b) Övriga rapporter 

Kort genomgång av verksamhetsgrupperna: 

Rallylydnad behöver få fler att engagera sig i VG, många VG upplever vissa problem med 

kursadministrationen, inkl anmälningsformulär. 

 

§6. Skrivelser och inkommande post. 

a) ÖND 

 Tävlingsanmälan måste in enl instruktioner, VG ansvariga 

b) Ullmax 



 

2 

Protokoll styrelsemöte UBHK 2018-08-22 

Beslut: vi tar in en provkollektion 

 

c) Plaketter och förtjänsttecken 

Inga förslag från styrelsen  

d) Samordningskonferens ÖND 3-4 nov 

Beslut: Inbjudan har inte kommit än, bordläggs till nästa möte 

 

§7. Information från VU 

Inget att rapportera 

 
§9. Pågående projekt 

a) Klubbflytt – starta upp ekonomigrupp, gruppen är snart klar. 

b) Verksamhetsgrupper – mentalgrupp.  

c) Administration, hemsida.  

d) Utställningar 2020 

e) Organisations- och funktionsbeskrivning.  

 

 

Beslut:  

a) Martin undersöker hur länge bidragen från kommunen giltiga. 

b) Peder kontaktar intresserade för ev uppstart. 

c) Maria Burman får sätta igång nu med ny hemsida/uppdaterad hemsida. 

Kursadministration ska fortsätta diskuteras med Jennifer på Studiefrämjandet 

d) Björn delar upp/samarbetar med Nordmaling kring detta 

e) Gå igenom inför nästa möte, markera där det finns oklarheter eller förbättringsförslag. 

 

§10. Föreningsteknik 

a)   Vilka sidor till nästa möte 

Beslut: 

Kapitel 1 läses av alla, diskuteras på nästa möte 

 

§11. Bordlagda ärenden 
a) Genomgång mål för klubben och för verksamhetsgruppen. Bordlagd till hösten när 

nya mål ska sättas.  

Beslut: Fortsatt bordlagd. 
b) Översyn av taxor för uthyrning. Frågan bordläggs. Denna fråga bör beredas av stug-

/plangruppen. 

Beslut: Frågan delegeras till Stuggruppen för att ta fram ett förslag (ev plangruppen 

om det behövs). Tanja kontaktar sammankallande 
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§12. Nya ärenden 

a) Rekommendation tävlingsfigurantutbildning. 

VG Bruks tar fram förslag å personer som kan rekommenderas. 

b) Motioner SBK centralt och ÖND 

Inga motioner från styrelsen. 

c) Lokal samordningskonferens VG. 

Uppdraget för att arrangera detta går till Björn Bjurgren. Bör vara efter ÖND:s 

samordningskonferens 4 nov. 

d) Medlemsmöte 19/9 och 5/12 kl 19.00 

Frågan delegeras till Sandra. Förslag på punkter till 19/9: 

Ev försäljning från ”Öppen stuga”, fungerar det som tänkt? 

Hööks 
Tillgänglighet stugan, Björn stämmer av med Pether ang prisuppgifter 

Klubbflytt, även presentation sponsorgruppen 

Valberedningen får en punkt 

Behövs fler i ng VG? Tex Rallylydnad, utställning 

Ev info från ägare av diabeteshund el SBK:scertifieringsansvar av assistenshund (Helena 

Tilly ang assistenshundsutbildning?), ”Upp & hoppa – sund med hund” 

Ev Försvarsmaktsinformation 

Ideellt engagemang 

Träningsgrupperna, hur släpper vi in nya i grupperna? 

Tema på måndagar? 

Beslut:  

a) VG Bruks tar fram förslag å personer som kan rekommenderas  

b) Inga motioner från styrelsen. 

c) Uppdraget för att arrangera detta går till Björn Bjurgren. Bör vara efter ÖND:s 

samordningskonferens 4 nov. 

d) Frågan delegeras till Sandra. Förslag på punkter till 19/9: 

• Ev försäljning från ”Öppen stuga”, fungerar det som tänkt? 

• Hööks 

• Tillgänglighet stugan, Björn stämmer av med Pether ang prisuppgifter 

• Klubbflytt, även presentation sponsorgruppen 

• Valberedningen får en punkt 

• Behövs fler i någon VG? Tex Rallylydnad, utställning 

• Ev info från ägare av diabeteshund el SBK:scertifieringsansvar av assistenshund 

(He-lena Tilly ang assistenshundsutbildning?), ”Upp & hoppa – sund med hund” 

• Ev Försvarsmaktsinformation 

• Ideellt engagemang 

• Träningsgrupperna, hur släpper vi in nya i grupperna? 

• Tema på måndagar? 
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§13. Månades ros 

Stuggruppen för sitt nytänkande och engagemang för att skapa en välkomnande klubbstuga.  

 

§14 Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

§15 Nästa möte 

Tis 25 sep, kl 18:30-21:00, Klubbstugan, Ön 

Ons 24 okt kl 18:30, Åbyns Bygg, Förrådsvägen 14. 

 

§16 Mötets avslutande 

Ordförande tackade för engagerat deltagande och avslutade mötet. 

 

 

 

 

Justeras    Justeras 

 

 

 

____________________________  ___________________________ 

Martin Feuk ordförande   Björn Bjuggren 

 

 

Vid protokollet 

 

 

__________________________ 

Malin Malmenström 


