Protokoll Styrelsemöte Umeå Brukshundklubb
Protokollnr: 7-2016
Datum: 21/09/2016
Plats: Klubben
Närvarande: Roffa Asplund, Annika Lindahl, Björn Bjuggren, Carin Nylander-Nygren, Helena Grundström, Hanna
Holm, Åsa Larfalk

__________________________________________________________________________
§1. Mötets öppnande
Roffa Asplund öppnade mötet och hälsade alla välkommen.
§2. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes av styrelsen.
§3. Val av justerare
Åsa Larefalk valdes att jämte ordförande att justera protokollet
§4. Föregående mötesprotokoll
Styrelseprotokoll från 16/08/2016 godkändes och lades till handlingarna
§5. Rapporter
a) Ekonomi
Ekonomin är god.
b) Rapport från VU
Ingen rapport.
c) Rapport från kontaktpersoner verksamhetsgrupper
Agilitygruppen rapporterar att de vill att vi lägger ut information när vi har datum för gräsklippning.
De vill ha provapå-kurs till ungdomar med lite alla möjliga grenar/aktiveringar.
De vill ha instruktörsledd öppen träning på onsdagar.
Utställningsgruppen rapporterar att höstdubbeln gått bra men det var brist på funktionärer.
Roffa Asplund kontaktar Nordmalings ordförande för att boka in ett möte där vi kan diskutera
höstdubbelns framtid.
d) Övriga rapporter
Björn Bjuggren formulerar ett mail till hundungdomarna ang att det numera krävs medlemskap hos
UBHK för att nyttja klubbens planer och utbud.
Östtegsskolan kommer ha skoljoggen den 22 september mellan kl:12-14 som går över våra planer.
Notis läggs ut på facebooksidan.
§6. Skrivelser och inkommande post
a) Inbjudan SKK infoträff ang organistionsutredning 19/11
Roffa Asplund hör med Maud från ÖND om hon ska delta.
b) Inbjudan om L1 och L2 utbildning från Studiefrämjandet
Inbjudan har skickats ut till verksamhetsgrupperna.
§7. Klubbflytten
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Kommunen har kontaktat Roffa Asplund angående en lokal som ska bort från en förskola som
eventuellt skulle passa som vår nya klubbstuga.
§8. Pågående projekt
a) Motion ang löptikar
Motion har inkommit till styrelsen angående löptikars deltagande vid tävlingar. Motionen presenteras
på medlemsmötet den 28. Styrelsen kommer att föreslå en omskrivning av den inkomna motionen och
sända den till distriktet som UBHKs . Styrelsen avvaktar medlemsmötet åsikt.
Annika kontaktar motionsskrivaren och informerar.
§9. Föreningsteknik
a) Kapitel 7, Ansvarsfördelning; vem gör vad?
Bordlägger till nästa styrelsemöte
§10. Bordlagda ärenden
a) Uppföljningsbrev till Verksamhetsgrupperna.” Är vi på rätt väg?” samt inplanering
av besök hos dessa för att informera om bl a policydokument.
Kontaktpersonerna i styrelsen bestämmer själv vilket möte de vill delta på för att informera om ”är vi
på rätt väg?”-dokumentet.
§11. Nya ärenden
a) Uppdatering av lydnadsregler
Styrelsen beslutar att vi skickar två representanter till ÖNDs utbildning.
b) Utökad fast tid till Agility i Loboohallen
Styrelsen beslutar att agilitygruppen får ytterligare en fast tid på söndagar ägnad till fysträning av
hundförare.
c) Studiefrämjandet: Elektronisk registrering
Styrelsen beslutar att prova elektronisk registrering hos studiefrämjandet from 1 januari 2017
d) Uppföljning av våra nyutbildade instruktörer
Anna Nore ska ha en valpkurs framöver.
e) Otillbörlig behandling av hund
På förekommen anledning diskuterade styrelsen klubbens policy kring hantering av hund. Utifrån vår
policy och SBKs policy uppdrogs till ordförande att utreda.
f) Protokoll till hemsida
Styrelsen beslutar att sekreteraren lägger ut protokollen på hemsidan framöver.
g) Höjning av kurspriser
Styrelsen beslutar att höja timpriset på våra grundkurser till 50kr per studietimme from 1 januari
2017.
h) Ansvariga till HUG & PR-info
Kontaktpersoner från styrelsen till verksamhetsgrupperna HUG & PR-info
HUG – Björn Bjuggren
PR-info – bordläggs till nästa möte
i) Agenda
Medlemsmöte – Carin tar med dator och modem
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Månadens ros – Annika bjuder in de nominerade

§12. Månadens ros
Roffa Asplund
§13. Övriga frågor
Inga övriga frågor
§14. Nästa möte
12 oktober 18.30
§15. Mötets avslutande
Roffa Asplund tackade för gott deltagande och avslutade mötet.

Justeras

Justeras

__________________________

__________________________

Roffa Asplund, ordförande

Åsa Larefalk, suppleant

Vid protokollet

__________________________
Helena Grundström, sekreterare

3
Protokoll styrelsemöte UBHK 2016-09-21

