Protokoll Styrelsemöte Umeå Brukshundklubb
Protokollnr: 8-2016
Datum: 28/06/2016
Plats: Klubben
Närvarande: Roffa Asplund, Annika Lindahl, Björn Bjuggren, Carin Nylander-Nygren, Hanna Holm, Helena
Grundström

__________________________________________________________________________
§1. Mötets öppnande
Roffa Asplund öppnade mötet och hälsade alla välkommen.
§2. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes av styrelsen.
§3. Val av justerare
Hanna Holm valdes att jämte ordförande att justera protokollet.
§4. Föregående mötesprotokoll
Styrelseprotokoll från 16/05/2016 godkändes och lades till handlingarna
Annika Lindahl fortsätter att leta efter ett organisationsprogram.
§5. Rapporter
a) Ekonomi
Ekonomin är god.
b) Rapport från VU
Ingen rapport
c) Rapport från kontaktpersoner verksamhetsgrupper
Agilitygruppen undrar hur man får reda på när gräset klipps,
Styrelsen svarar att mail skickas ut till verksamhetsgrupperna direkt när vi vet att gräsklipparen ska komma.
Annika Lindahl är inbjuden till både rallygruppen och agilitygruppen på möte.
Björn Bjuggren rapporterar att det finns två nya IPOekipage som vill börja träna med IPO-BSLgruppen.
d) Övriga rapporter
Inga övriga rapporter

§6. Skrivelser och inkommande post
a) Bidrag till SM Försvarsmakthund
Styrelsen beslutar att bidrag till SM Försvarsmaktshund är 2000 kr
b) Bidrag till EM Freestyle
Styrelsen beslutar att bidrag till EM Freestyle är 3000 kr

§7. Klubbflytten
Roffa Asplund har försökt att kontakta mark och exploatering utan resultat.
Han fortsätter söka kontakt.
§8. Pågående projekt
a) Anmälan till Rallylydnadsinstruktörsutbildning
Anmälan är gjord och inskickad för Annika Alfreds.

§9. Föreningsteknik
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Bordläggs till nästa styrelsemöte med temat etik.
§10. Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden.
§11. Nya ärenden
a) Planering av kommande föreningskunskap
Bordläggs till nästa styrelsemöte.
b) Disciplinärende
Styrelsen diskuterade ett disciplinärende hos medlem. Roffa Asplund & Björn Bjuggren ska träffa denna medlem.
c) Ungdomssatsningen
Varje verksamhetsgrupp får i uppdrag att ta emot de ungdomar som är intresserade utav verksamheten. Ansvariga
är kontaktpersonerna till verksamhetsgrupperna.
d) Ansvariga i Info-gruppen
Efter att info-gruppen har haft två möten ska vi träffa upp dem och höra hur det går och om de är i behov av en
kontaktperson.
e) Beslut om ansvariga i hundägarutbildningsgruppen
Ola Engman, Ida Brännvall och Maria Burman utgör HUG.
g) Kärnvärden för Umeå Brukshundklubb
Styrelsen läste igenom våra kärnvärden och beslutat två ändringar.
Sista punkten på ”Samhörighet” bör ändras från utdrag: …försöker jag arbeta för… till …arbetar jag för…
Första punkten på ”Kompetens” bör ändras från utdrag: …försöker jag vara en god förebild… till …tänker jag på
att vara en god förebild…
h) Uppföljningsbrev till Verksamhetsgrupperna.” Är vi på rätt väg?” samt inplanering
av besök hos dessa för att informera om bl a policydokument.
Annika Lindahl skriver ett utkast och skickar ut till resterande styrelse för input.
i) Inplanering av möte med valberedningen.
Nästa styrelsemöte 16 augusti bjuder vi in valberedningen.

§12. Månadens ros
Kerstin Davis – För att hon alltid ställer upp.
Roffa Asplund – För att han alltid ställer upp.

§13. Övriga frågor
a) Studiefrämjandet

Björn informerade om att förbundsstyrelsen kommer att ta över organisationen under en period.
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§14. Nästa möte
16 augusti, 18.30
20 september, 18.30
§15. Mötets avslutande
Roffa Asplund avslutade mötet och tackade för ett gott deltagande.

Justeras

Justeras

__________________________

__________________________

Roffa Asplund, ordförande

Hanna Holm, suppleant

Vid protokollet

__________________________
Helena Grundström, sekreterare
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