Protokoll medlemsmöte Umeå Brukshundklubb
Protokoll nr:
Datum:
Plats:

1-2016
2016-04-27
Klubbstugan

Närvarande:

Enligt deltagarförteckning

Kooiker.ia@gmail.com
§ 1. Mötets öppnande
Ordförande Roffa Asplund öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2. Faställande av dagordning
Dagordningen godkändes och fastställdes av församlingen.
§ 3. Val av Justerare
Vald till justerare blev Ingela Andersson.
§ 4. Information från styrelsen
a) Viktiga beslut
Roffa rapporterade att styrelsen gått igenom kriterier för förtroendevalda och policys kring
medlemskultur.
Styrelsen påminner om att kravet för att få gå externa utbildningar via klubbens medel så ska man
återrapportera till medlemmarna om vad en lärt sig.
Kontaktpersoner
Annika Lindahl - Rallylydnadsgruppen, Lydnadsgruppen, Agilitygruppen
Björn Bjuggren – IPO/BSLgruppen, Bruksgruppen, Test & Beskrivningsgruppen,
Åsa Larefalk - Freestylegruppen, Draggruppen
Hanna Holm - Utställningsgruppen, Försvarsmaktsgruppen.
Dessa personer är verksamhetsgruppernas snabba kontakt med styrelsen. Kontaktpersonerna ska inför
varje styrelsemöte höra om verksamhetsgrupperna vill framföra något till styrelsen.
b)

Klubbflytten

Roffa rapporterar kring vad som är planerat med klubbflytten.
Det första steget är att vi ska få godkänt bygglov. När det är godkänt ska markerna direkt betesputsas
och förberedas.
c)

Övrig information

Styrelsen påminner om årets städdag 11 maj och ber medlemmarna att ta med krattor så det räcker till
alla.
Ola Engman ska höra om en medlem kan komma med sin traktor och lövborsta planerna.
Roffa rapporterade om Mariehemsdagarna 21 aug och att de önskat att vi kan medverka.
Medlemsmötet ställde sig positiva till eventet.
§ 5. Rapport från SKK/Agrias forskningsseminarium
Ingela Andersson rapporterade från forskningsseminariet i Upplands Väsby.
Hon försökte visa en inspelning på Ronald Kröger med temat ”Nostryffel som värmesensor hos
hundar” men tekniska problem uppvisade sig och ljudet var inte med.
Ingela rekommenderade att istället kika på inspelningar från föreläsningarna på SKKs hemsida.
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§ 6. Förtjänsttecken
Roffa förklarade vad förtjänsttecken är och hur de förtjänas.
Han uppmanar även alla medlemmar som fått förtjänsttecken att stolt bära dessa vid bl.a. årsmöten.
§ 7. Månadens ros
Månadens ros delades ut till följande:
Magnus Palmerström
Pether Ericsson
Peder Nimrodsson
Carin Nylander-Nygren
§ 8. Övriga frågor
a)

Middag med verksamhetsgrupperna
En medlem frågade hur det gäller med middagar för verksamhetsgrupperna. Hon menar att
informationen att man kan budgetera för en middag bör gå ut till alla grupper.
Styrelsen tar med sig önskan och ska diskutera det vid nästa styrelsemöte.

b) Carin informerade om fikaboden, i boden HU tidigare höll till.
Alla medlemmar har rätt till kod för att komma åt både fikabod och toalett.
Alla hjälps åt att städa och helst så lite hundar som möjligt.
§ 9. Nästa möte
Nästa medlemsmöte är 28 september.
§ 10. Mötets avslutande
Ordförande Roffa Asplund tackade för deltagande och avslutade mötet

Justeras

___________________________
Roffa Asplund, ordförande

Justeras

___________________________
Ingela Andersson

Vid protokollet

___________________________
Helena Grundström, sekreterare
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