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Protokoll styrelsemöte UBHK 2018-10-31 

Protokoll styrelsemöte Umeå Brukshundklubb 

Protokoll nr 8-2018 

Tid: Onsdag den 31 okt 2018, kl. 18.30 

Plats:   Åbyns bygg, Förrådsvägen 13, Västerslätt 

Närvarande: Peder, Tanja, Sandra, Martin och Malin 

§1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade därmed mötet. 

§2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

§3. Val av justerare 

Tanja Gylden jämte ordförande utses till justerare. 

§4. Föregående mötesprotokoll 

Inga synpunkter på föregående protokoll  

§5. Rapporter 

a) Ekonomi  

Vi ligger på plus. 

 

b) Övriga rapporter 

Inga övriga rapporter 

§6. Skrivelser och inkommande post 

a) Ansvarig Loboohallen 

Beslut: Styrelsen utreder frågan så beslut kan fattas efter årsmötet. Inga förändringar kommer 

att ske under pågående verksamhetsgruppers ansvarsområden då det är så kort tid kvar av på-

gående verksamhetsår. 

b) Administratör hemsida 

Beslut: Styrelsen arbetar på en ny lösning, VG kontaktas för att samla in önskemål kring 

funktionalitet. Svar senat 1 dec 2018.  

c) Ansökan Mastercard Plan&Mtrl 

Beslut: Styrelsen avslår önskemål om mastercard. Mastercardkortet som är kopplat till Pg 

kommer även att dras in, styrelsen beslutar att det inte ska finnas ett kort kopplat till UBHK:s 

Pg. 

d) SBK-nytt 

e) Valberedningen ÖND 

Styrelsen har inga synpunkter avseende valberedningen ÖND:s arbete. Styrelsen har heller 

inga förslag att lägga fram då vi ej vet vilka poster som ska tillsättas. 

f) Centrala valberedningen 

Styrelsen har svårt att ha synpunkter på FS då deras verksamhet upplevs som väldigt långt 

från UBHK.s dagliga verksamhet. Vi har dåligt med information kring vilket uppdrag som 

åligger FS och hur de påverkar vår verksamhet. 

Beslut: Styrelsen ger  åt Peder att sammanställa våra synpunkter i en skrivelse 
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g) Stuggruppens önskemål kring vintern 

Beslut: Styrelsen anser inte att detta är en fråga som styrelsen behöver besluta kring. Behövs 

stugan för verksamheter som den är lämplig för så sköts det som vanligt – via bokning i kalen-

dern 

 

§7. Information från VU 

Inget att rapportera 

§8. Pågående projekt 

a) Klubbflytt: Rapport från sponsorgrupp (tas som punkt nr 2. Kicki S kommer och föredrar info 

från sponsorgruppens senaste möte) 
b) Verksamhetsgrupper – mentalgrupp,  

Peder kontaktar intresserade 

c) Administration, hemsida, kursverksamhet 

Frågan bordläggs till nästa möte. 

d) Samordningskonferens – Umeå 

Frågan bordläggs till nästa möte. 

e) Taxor uthyrning – status? 

Tanja ligger på Stuggruppen för ett förslag till nästa möte. 

f) Hundungdom – uppstart? 

Styrelsen behöver utreda frågan vidare. Styrelsen uppdrar åt Björna att kontrollera hur an-

svarsfrågan ser ut. 

§9. Föreningsteknik 

a)   Kapitel 1 – 

Skjuts till nästa möte 

§10. Bordlagda ärenden  

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

ska sättas. 

§11. Nya ärenden 

a) Årsmöteshandlingar 

Arbetet med verksamhetsplaner och budgetutkast från VG bör vara inlämnade till styrelsen 

senast 1 jan 2019. Handlingarna skickas ut av Tanja till VG. 

b) Medlemsmöte 5 december. Vem håller i detta? 

Kombinerat med ”Lilla julafton”? Martin meddelar Stuggruppen att det kombineras och att de 
kan lägga ut info på hemsidan.  

c) Skrivelse ÖND 

Beslut: Styrelsen bifaller att skrivelsen skickas till ÖND 

d) Styrelsens sammansättning 2019? 

De vars uppdrag går ut funderar på hur intresset ser ut inför nästa val. 

e) Friskvårdsinstruktör 

Styrelsen avvaktar svar på förfrågan då ny policy och nya riktlinjer måste tas fram för intruk-

törsutbildningar. Sandra återkopplar. 
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§12. Månadens ros 

Eva Wikström, motivering: dragit ett stort lass då hon så tydligt engagerat sig för våra nya medlemmar. 

Delas ut på medlemsmötet. 

§13. Övriga frågor 

Tanja – Inköpsrutiner information 

Tanja – Anmälningsavgifter och Swish, information om möjligheter 

§14. Nästa möte 

Ons 7 nov kl 18:00, Kabelvägen 20 E. Fokus: mål och prioriteringar för 2019. 

§15. Mötets avslutande 

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

 

 

Justerare:    Justerare: 

 

 

 

Martin Feuk ordförande   Tanja Gylden 

 

Vid pennan: 

 

 

Malin Malmenström 

 


