Protokoll styrelsemöte Umeå Brukshundklubb
Protokoll nr:
Datum:
Plats:

2-2009
2009-01-26, kl.19.00
Klubbstugan, Ön

Närvarande:

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

§1. Mötets öppnande
Ordförande Roffa Asplund öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes av mötet.
§3. Val av justerare
Mia Tillman utsågs att jämte ordförande justera protokollet.
§4. Föregående mötesprotokoll
Protokollet lästes igenom, godkändes och lades till handlingarna.
§5. Rapporter
a) Rapport från kontaktperson utbildning
HUS har haft möte och följande rapporterades:
- Alla kurser som kommer att anordnas under våren läggs ut på webben vecka 10.
- En allmänlydnadskurs för instruktörer kommer att anordnas där instruktörerna deltar
med sina egna hundar. Många instruktörer visade sitt intresse.
- Instruktörsmöte kommer att anordnas den 24 februari.
- HUS kommer att satsa mer på tävlings- och bruksprovskurser.
- Allmänlydnadskurserna planeras att minska till åtta kurstillfällen från tio och att det blir
mer skogsarbete i kursplanen.
b) Övriga rapporter
Anders Högdal, valberedningen, informerade om valberedningens arbete inför årsmötet.
§6. Skrivelser och inkommande post
Följande skrivelser och post kommenterades:
a) Inbjudan distriktsårsmöte ÖND
Distriktsårsmötet är den 14-15 mars vilket är samtidigt som Vindelälvsdraget arrangeras.
Detta anser mötet vara ett problem.
Beslut:
Mötet uppdrar till Roffa att kontakta distriktet om krocken av dessa två arrangemang.
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§7. Nya ärenden
a) Satsning för att öka antalet tävlande på bruksproven
Med anledning av att antalet tävlande och aktiva inom brukprovsgrenarna har minskat
under flera år lade Roffa fram ett förslag till styrelsen om en satsning för att öka antalet
tävlande på bruksproven. Förslaget är som följer:
”Umeå Brukshundklubb erbjuder klubbmedlemmar tre tävlingar gratis per år. En i
appellklass, en i lägre klass och en i högre klass där godkänt resultat är ett krav för att
tävlande skall få nyttja detta erbjudande. Satsningen gäller för varje bruksprovsgren.”
Beslut:
Mötet beslutar att anta Roffas förslag om satsning på tävlande på bruksprov samt uppdra
till honom att formulera tydliga regler för erbjudandet samt att informera på årsmötet.
Mötet uppdrar till Kerstin att lägga till bruksprovssatningen i verksamhetsplanen för 2009
i årsmöteshandlingarna samt Anna att lägga in kostnaden för satsningen i budgeten för
2009.
b)

Kursupplägg för bruksprov
Lena föredrog ett kursupplägg för bruksprov som arrangerats av Bjuvs Brukshundklubb.
Beslut:
Mötet uppdrar till Lena att kontakta HUS och presentera kursupplägget från Bjuv.

§8. Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden finns att hantera.
§9. Årsmötet
a) Dagordningen för årsmötet
Fastställdes av mötet.
b) Mötesordförande och mötessekreterare
Olle Rosén lades som förslag till mötesordförande och sittande sekreterare som
mötessekreterare.
Mötet uppdrar till Roffa att kontakta Olle Rosén angående detta.
c) Verksamhetsberättelse för 2008
Fastställdes av mötet.
d) Verksamhetsplanen för 2009
Fastställdes av mötet.
e) Verksamhetsinriktning för 2010
Fastställdes av mötet.
f) Budget för 2009
Fastställdes av mötet.
g) Resultatrapport
Fastställdes av mötet.
h) Föregående års beslut gällande klubbavgift
Beslut:
Mötet föreslår ingen höjning av klubbavgiften för 2010 men eventuellt kommer det
att bli en höjning för 2011. Mötet uppdrar till Lena att uppdatera information om
medlemsavgiften för 2009 på hemsidan och på övriga informationsställen.
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i)

Information från styrelsen på årsmötet
Beslut:
En ny punkt lades in i dagordningen för årsmötet, §6 Information från styrelsen, där
styrelsen skall informera om följande:
- Funktionsbeskrivningen för sektorer och kommittéer
- Poängjakten
- Brukssatsning

§10. Nya ärenden
a) Samverkan med polisen
Polisen har kontaktat Umeå Brukshundklubb för samverkan om träningsmöjligheter
under vintern. Polisen förhandlar med Volvo lastvagnar om att nyttja lokaler hos dem.
Styrelsen ställer sig positivt till denna samverkan med polisen.
§11. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§12. Nästa möte
Nästa möte för styrelsen är årsmötet den 7 februari 2009.
§13. Mötets avslutande
Ordförande tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Justeras

Justeras

____________________________
Roffa Asplund, ordförande

___________________________
Mia Tillman, suppleant

Vid protokollet
____________________________
Kerstin Davis, sekreterare
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