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    Protokoll styrelsemöte UBHK 

Tid: Måndag den 1 okt 2018, kl. 18.30  

Plats:   Ungdomens hus, klubben, Ön 

§1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade därmed mötet. 

§2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

§3. Val av justerare 

Ulrika Falk Wallberg 

§4. Föregående mötesprotokoll 

Inga synpunkter på föregående protokoll  

§5. Rapporter 

a) Ekonomi  

Ser bra ut – vidare diskussion på nästa möte 

b) Övriga rapporter – medlemsmötet sept. 

§6. Skrivelser och inkommande post 

a) Agility upprustning planer 

Klart – fått det som behövdes som gåva av medlem.  

b) Samordningskonferens ÖND – inbjudan. Vilka åker? 

Eva (HUG), Ordf, Björn, Burre, Peder?, Sandra?, Maria L  

c) (Bruks) MH?  

Se till att berörda får info och anmäls. Sekreterare fixar anmälan. 

d) Kul i skogen för barn/ungdomar. 

Sandra stöttar – Styrelsen positiva. 

e) Medlemsavgift tillbaka? 

Efter vad som framkommit avslår styrelsen ansökan om att återbetala medlemsavgift. 
Karin Sunnegård Grönberg tar kontakt med personen i fråga.  

f) Kostnad för loboohallen för officiella/inofficiella tävlingar 

Avslår önskan om sänkt pris.  

VG får fortsätta med det pris som de har. Förslaget motverkar många av de tankar som fanns 

med hallen från början, dvs möjlighet till individuell träning inomhus. 

g) SM-bidrag. 

Bordläggs till nästa möte. 

§7. Information från VU 

a) Inköp av begagnad datorskärm till sekretariatet har gjorts för 100 kr. 

§8. Pågående projekt 

a) Klubbflytt 

Rapport från sponsorgrupps första träff och infomötet kring allmänna arvsfonden gicks 
igenom.  

Önskemål om styrelsebeslut på att gå vidare med lämplighetsprövning.  

Detta bifölls av styrelsen. . 

Andrea Rodrigues på studiefrämjandet kan vara ett bra bollplank inför ansökningar om 

bidrag. 

Det framkom under diskussionen att det framöver löpande behöver tas fram rapporter för det 

ekonomiska läget kring klubbflytten. Även att klubbflytten får ett eget kostnadsställe för 

enklare uppföljning. 
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Styrelsen önskade även att en projektplan för klubbflytten tas fram. Detta kommer att ske så 

fort vi fått beslut huruvida vi får gå vidare med våra planer kring Anumark. Förnyad 

förfrågan till Trafikverket inför en lämplighetsprövning ska vara gjord av Umeå kommun, 

Mark och Exploatering (MEX). 

b) Verksamhetsgrupper: 

Möte med Mentalgrupp – Peder var ej närvarande så frågan bordläggs till nästa möte. 

Utställningsgrupp – Mia tog på sig på medlemsmötet att få ihop en grupp.  

Björn mejlar checklista för utställning.  

              Rally – arbete pågår med att hitta nya personer till denna VG. 

c) Administration, hemsida, kursverksamhet.  

Björn bokar möte med Studiefrämjandet och HUG 
Knyt adminkonto för hemsidan till kontot: ordforande@ubhk.se 

d) Utställningar 2020 

Nordmaling har ansökt om utställning 2020,  

plats Nordmaling båda dagarna. Umeå bhk har en dag och Nordmaling bhkv har en dag. 

e) Samordningskonferens – Umeå 

Björn haft möte med HUG kring denna. 11/11 kl. 16-20 med mat. 

f) Taxor uthyrning – status? 

Tanja ställt frågan till stuggruppen – avvaktar återkoppling. 

§9. Föreningsteknik 

a)   Kapitel 1 – Denna punkt bordläggs till nästa möte pga tidsbrist. 

§10. Bordlagda ärenden  

a) Genomgång mål för klubben och för verksamhetsgruppen. Bordlagd till hösten när nya mål 
ska sättas. 

§11. Nya ärenden 

a) Tider loboohallen – ungdom och HUG? 

HUG har fått tider. 

Björn kontaktar Studiefrämjandet som stämmer av tider gällande ungdom.  

Björn ordnar bokning. 

b) Hundungdom – egen sektion eller egen förening? 

Kanske ska styras av våra möjligheter att få bidrag. I några år till ska vi kanske ha det som en 

VG. Skulle vi satsa på Umeå Hundungdom så kanske vi får 250 medlemmar där igen. 

Ge bidrag till ungdomars medlemskap i SBK? Etiska dilemman? 

Hypotes som vi arbetar vidare efter: 
Björn förordar att vi startar Umeå Hundungdom och att vi sedan rekommenderar dem att 

deras andra medlemskap väljs till UBHK eller att vi stöttar med medlemskap i UBHK. 

c) Reklamfilm 

Styrelsen är positiva men behöver ett kostnadsförslag för att kunna ta beslut. 

d) Inköp av dator 

Ja till inköp av 3 gemensamma datorer.  

Tanja undersöker möjligheter att komma över begagnade datorer. 

e) Regler KM 

Bordläggs till nästa möte 

f) Upprustning appellplaner 

Det kommer att komma jord och gödning till en appellplan. 

Ulrika meddelar Pether.  
Styrelsen bifaller inköp av gräsfrö. 

g) Samordnad utbildning mellan klubbarna i Umeåregionen – konferens 24 november 

Upplysning om att en gemensam konferens kommer att ske med HUG från Umeå, Vännäs, 

Nordmaling, Holmsund. 

§12. Månadens ros 

Inkommit förslag på, bruksgruppen. 

Styrelsen bifaller. De tilldelas ros och presentkort.  
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§13. Övriga frågor 

Låsbart skåp för styrelsen – Skåp kan finnas hemma hos Ulrika – hon undersöker och återkommer. 

§14. Nästa möte 

31 oktober 18.30 Åbyns Bygg, Västerslätt 

§15. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade för ett bra och givande möte och avslutade därmed detsamma. 

 

Tagna Beslut: 

1. Medlemsavgift tillbaka? 

Efter vad som framkommit avslår styrelsen ansökan om att återbetala medlemsavgift. 

Karin Sunnegård Grönberg tar kontakt. 
2. Kostnad för loboohallen för officiella/inofficiella tävlingar 

Avslår önskan om sänkt pris. VG får fortsätta med det pris som de har. Förslaget 

motverkar många av de tankar som fanns med hallen från början, dvs möjlighet till 

individuell träning inomhus. 

3. Beslut om att genomföra lämplighetsprövning för nytt klubbområde i Anumark. 

4. Beslutades att köpa in 3 gemensamma datorer. 

5. Beslutades om inköp av gräsfrö för upprustning av en appellplan. 

 

 

Vid pennan:    Justerare: 

 

 

 

Martin Feuk    Ulrika Falk Wallberg 

 


