Protokoll styrelsemöte Umeå Brukshundklubb
Protokoll nr:
Datum:
Plats:

1-2009
2009-01-21, kl.19.00
Klubbstugan, Ön

Närvarande:

Roffa Asplund, Kerstin Davis, Lena Nordström, Anna Sondell,
Lotta Parkstad, Ewa Vrang

Frånvarande:

Mia Tillman

§1. Mötets öppnande
Ordförande Roffa Asplund öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes efter följande tillägg:
- §5 Information om Korpen utgick
- §11 Övriga frågor : b) kursdeltagande
§3. Val av justerare
Lotta Parkstad utsågs att jämte ordförande justera protokollet.
§4. Föregående mötes protokoll
Protokollet för styrelsemötet den 16 oktober lästes igenom, godkändes och lades till
handlingarna efter följande kommentarer:
- Framtagning av rutiner och policy för kontanthantering pågår.
- Statuterna för poängjakten kommer inte att hanteras av tävlingssektorn utan kommer
att tas upp på årsmötet för diskussion om den skall fortsätta att existera och i sådana
fall, i vilken form.
- Yrkesmedicin kommer att ta kontakt med Anna gällande ersättning för elektriciteten.
§5. Information om Korpen
Utgår då representanten från Korpen ej kunde närvara.
§6. Rapporter
a) Ekonomi
Budgeten för 2009 är nu klar.
b) Rapport från kontaktperson tävling
Inget att rapportera.
c) Rapport från kontaktperson utbildning
HUS kommer att ha ett möte för att diskutera en eventuell brukssatsning.
d) Rapport från kontaktperson service
Inget att rapportera.
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e) Rapport från AU
- Förtjänsttecken
Följande kandidater är föreslagna:
Brons - Carin Nylander-Nygren, Kerstin Brandell-Sjöström, Mona Eriksson,
Ewa Vrang
Silver – Magnus Hultin
Guld – Pether Eriksson, Susanne Högdal
.
- Konstgräs
Det konstgräs som klubben blev erbjuden har blivit bortlovad till andra parter. Umeå
Brukshundklubb kommer dock att bli erbjuden fler möjligheter.
- Månadens Ros
Eftersom det snart är årsmöte med utmärkelser och avtackningar utgår månadens ros
denna månad.
f) Övriga rapporter
Hundungdom centralt har sagt nej till ett sammangående mellan Hundungdom och
Umeå Brukshundklubb.
Beslut:
Mötet beslutar att avvakta i denna fråga.
§7. Skrivelser och inkommande post
Följande skrivelser och post kommenterades:
a) Remiss Etiska regler SBK
Mötet ser positivt på dessa regler.
Beslut:
Mötet uppdrar till Roffa att inlämna ett svar på denna remiss till SBK centralt.
b) Medlemsstatistik
Umeå Brukshundklubb är enligt medlemsstatistik per den 2008-12-31 landets fjärde
största klubb.
§8. Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden finna att hantera.
§9. Klubbflytten
Ingen information kring de frågor som är oklara har ännu inkommit från kommunen.
§.10 Nya ärenden
a) Verksamhetsstatistik SBK
Mötet rapporterade in klubbens verksamhetsstatistik på SBK:s hemsida.
b) Remiss normalstadgar för lokalklubbar
Stadgarna har förtydligats för att anpassas gentemot en målstyrd organisation. Mötet
ställer sig positivt till denna inriktning och har inga ytterligare kommentarer kring
denna remiss utan uppdrar till Roffa att inlämna svar till SBK centralt.
c) Hyra av klubbstugan för ÖND
ÖND vill hyra klubbstugan i mars gällande A1 utbildning.
Beslut:
Mötet beslutar att ÖND får betala samma hyra för klubbstugan som en medlem.
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§11. Övriga frågor
a) Inför årsmötet
- Årets tjänstehund
Styrelsen har fått in ett antal nomineringar till Årets tjänstehund, men ingen av dem
uppfyller kriteriet för årets tjänstehund.
- Årsmöteshandlingar
Årsmöteshandlingarna kommer att skickas ut till styrelsen efter korrektur från Mia.
b) Kursdeltagande
En medlem har anmält intresse till att gå lightutbildning allmänlydnadsinstruktör,
som Nordmaling kommer att genomföra, samtidigt som medlemmen kommer att
genomgå A1-instruktörutbildning. Styrelsens rekommendation är att medlemmen
väntar med utbildningen till allmänlydnadsinstruktör till nästa tillfälle efter det att
A1:an slutförts för att följa den normala utbildningsgången.
§12. Nästa möte
Nästa möte blir den 26 januari 2009 i klubbstugan på Ön.
§13. Mötets avslutande
Ordförande tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Justeras

Justeras

____________________________
Roffa Asplund, ordförande

___________________________
Lotta Parkstad, suppleant

Vid protokollet
____________________________
Kerstin Davis, sekreterare
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