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    Protokoll styrelsemöte UBHK 

Tid: Lördag den 19 jan 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 

Dagordningen fastställdes utan tillägg. 

§3. Val av justerare 

Tanja Gyldén valdes till justerare 

§4. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll gicks igenom utan tillägg.  

§5. Rapporter 

a) Ekonomi 

Ser bra ut för året som gått. Mer info kommer senare. 

b) Övriga rapporter 

§6. Skrivelser och inkommande post 

a) Kallelse fullmäktige ÖND 

Ordföranden plus en till åker 

§7. Information från VU 

Inget att rapportera 

§8. Pågående projekt 

Denna punkt gicks inte igenom på grund av tidsbrist. 

§9. Föreningsteknik 

a)   Kapitel 1 – Nytag nästa verksamhetsår. 

§10. Bordlagda ärenden  

§11. Nya ärenden 

a) Årsmöteshandlingar ska vara klara till XX: 

Budget och resultatrapport – Tanja, Tanja skickar till Revisorerna 

Verksamhetsberättelse – Martin, Peder korrektur 

Verksamhetsplan – Martin, Peder korrektur 

Protokoll under året – Martin jagar Malin 
 

Inkomna handlingar från VG gicks igenom och arbetet fördelades. 

 

Vi har valt att bara dela ut följande utmärkelser i år: 

Årets rookie 

Årets hund i UBHK (ej i år) 

Pallplacering på svenska eller internationella mästerskap 

Championat under året 

Förtjänsttecken – Erica Svanered, Maria? 
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Martin meddelar Carin kring detta. Tidsmässiga skäl har vi valt att inte ta med alla dessa ut-

märkelser i år. Bankett i samband med årsmöte eller KM ha dessa utmärkelser då istället. Vi 

väljer att istället inrikta oss mot de medlemmar som gör stora insatser för klubben. 

 

Avtackningar: 

Ullis, Sandra 

 

Vi vill tacka de som har avgått från VG under året. 

 

b) Verksamhetsgruppernas sammansättning. 

 
c) Friskvårdsinstruktör – Kursen blir av och kommer att genomföras i Umeå. 

d) Vindelälvsdraget – bokföring från 2020 och framåt ska genomföras i samma program. 

e) Resepolicy – Vi går igenom hur vi ska hantera resor framöver. Efter att alla uppgifter för re-

sebokning inkommit till kassör ska resa vara bokad inom en vecka. Detta om VG inte själva 

bokar resor och inkommer med utlägg. Vi undersöker vad som gäller och tar i detta efter års-

mötet. Björn kollar kring detta. 

§12. Månadens ros 

§13. Övriga frågor 

§14. Nästa möte 

Nästa möte blir den 2/2 klockan 15.00 på samma plats. 

§15. Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet och tackade för engagerat deltagande 


