
Medlemsmöte 20 maj 2015 

 

Närvarande : 29 personer, närvarolista bifogas. 

1 Mötet öppnas 
Ordförande öppnar mötet 19.10 

2 Mötets utlysning 
Mötet förklarat utlyst 

3 Val av ordförande 
Sittande 

4 Val av sekreterare 
Sittande 

5 Val av två justerare tillika rösträknare 
Håkan Leiborn och Monica Gahlin 

6 Dagordning 
Godkänds 

 

7 Ekonomisk rapport 

 

8 Rapporter från sektorer och kommittéer 

a) Hundägarutbildnings sektorn 
Tillgängligheten för pistolen har varit god under vårens onsdagsträningar 

Önskar flera som vill utbilda sig till instruktörer 

b) Rasutvecklings sektorn 
2 domare är klara till höstens utställning 



c) Tävlings sektorn 
En lydnadstävling i mars Kalvö ridhus 

En appelltävling där 2 medlemmar blev uppflyttade 8 Helen och Monica ) 

Sonja Rosqvist och Sara vann DM i lydnads, Anette Björkman Bergström och Okey kom på 2:a plats. 

5 stycken går nu tävlings sekreterarutbildning 

d) Tjänstehunds sektorn 
Vilande 

e ) Agility kommittén  
Lämnar förslag på att anordna en stor tävling sista helgen i augusti. Räknar med 1000 starter och att all vinst 

går till belysning. 20 personer på mötet skrev upp sig för att hjälpa till. 

Karin Westergren och Beda har varit och tävlat World Agility Open och laget kom på 3:e plats. 

f) Anläggningskommittén 
Har haft arbetsdag den 16 maj. 8 medlemmar kom. Finns en lista i klubbstugan på återstående arbete som 

behöver göras. 

g) Köks kommitteen 

Ingen rapport , men det behövs flera som kan hjälpa till i köket. 

h) IPO kommittén 

6 ifrån IPO träningsgrupp har klarat BH-prov. 

Jimmy Låås skall sitta med i en centralgrupp ,som skall bredda sporten i Sverige.   

2 stycken planeras att gå en provledare  utbildning 

i) Hemsidan/PR info kommittén 

Sandra önskar få in info om nästkommande tävling till hemsida. Detta för att alla skall ha tillgång till tidsplaner 

och att även allmänheten skall lockas att komma och titta. 

Nyhetsflödet på högersida kommer att ha knytning till en ny FB grupp. 

Ny folder är framtagen med info om NBK 

Har visat upp sig på Minimässan 

Sponsorbrevet är snart klart. 

Klubbkläder är på gång. 

Kommer att finnas på fritidsmässan Kvarnängen den 23-24 maj. 

j) Trivsel kommittén 

Har haft After Dog för alla funktionärer som ville komma. Ca 35 personer. 

k) Veteran kommittén 

Vill ha flera medlemmar och hälsar att tanken är att träffas en gång i veckan 



l) Ungdoms kommittén 

Ingen rapport 

m) Rallylydnads kommittén 

Ändra tillfälligt till Eva Stålnacke som kontaktperson 

n) Bruks/Lydnads kommittén 

Lydnaden har haft en träningstävling. 

Har förslag på 2016 år bruks och lydnadstävlingar 

o) Draghunds kommittén 

Skall registreras på Idrott online och planerar dragutbildning till hösten 

9 Övriga rapporter 

Inga rapporter 

10 Övriga frågor 

Önskemål om flera träningstävlingar och det får det olika kommittéerna ordna. 

11 Mötet avslutas 

Mikael Hjort tackar för visat intresse och avslutar mötet 19.45 

Ordförande: Mikael Hjort                                                                   Sekreterare : Anette Björkman Bergström 

________________________________                                      ______________________________________ 

Justerare . Håkan Leiborn                                                                Justerare: Monica Gahlin 

____________________________________                          ________________________________________ 

 

 

 

 


