
Styrelsemöte § 64-75
22 augusti 2016

Närvarande: Anette Björkman Bergström, Christel Leiborn, Nenette Hillborg, Maria Kölestam och
Sofia Friberg.

Frånvarande: Helen Låås och P-O Andersson, Mikael Ingesson och Kjell-Åke Ersson

§ 64 Anette hälsar alla välkomna och öppnar mötet 18.45

§ 65 Dagordningen fastställs

§ 66 Föregående protokoll är utan att anmärka

§ 67 För ekonomisk rapport, se bifogat dokument

§ 68 VU-beslut har ej tagits sedan sist

§ 69 Rapporter från kommittéer och sektorer

a) Hundägarutbildningssektorn 
-Ny kommitté har bildats bestående av Håkan Leiborn som sammankallande och Maria Kölestam. 
Denna tillträder omedelbart. 

-Verksamheten håller nu på att struktureras. 

-2 valpkurser startar 5/9 och 11/9. Dessa är fylltecknade. 

-Efter att ha gått valpkurs kan man sedan gå allmänlydnadskurs 2 då kurs 1 är väldigt lik valpkursen
innehållsmässigt.

-För närvarande finns det ca 15 instruktörer i klubben. Några av dessa är vilande och ska kontaktas 
med förfrågan om de vill ”väckas upp”. Detta görs genom uppdateringskurs för en lärare eller 
genom att vara hjälpinstruktör. Om man själv är aktivt tävlande på hög nivå anses man ej vara 
vilande oavsett om man inte har hållit kurs på länge. 

-Det finns 1 agilityinstruktör på klubben. Om andra vill hålla kurs i agility ska det stå i 
kursanmälan/infon att personen är ansvarig för kursen. Det ska framgå att denna inte är instruktör. 

-HUS anser att man tillsammans med instruktörer på klubben ska komma överens om kurslitteratur 
så att denna är fastställd på olika typer av kurser. HUS ställer frågan till styrelsen om de 
tillsammans med instruktörer har mandat att ta beslut kring kurslitteratur. Styrelsen svarar ja på 
denna frågan. 

-Utvärdering skickas ut till alla som har gått kurs på klubben under 2016. Dessa skickas ut via mejl 
och ska kunna besvaras anonymt. Utvärderingar ska skickas ut till alla kursdeltagare även då kurser 



har haft en extern instruktör. Detta kommer bidra till en kvalitetssäkring av NBK:s kursverksamhet. 

-Innan utställningen kommer det vara en handlingkurs på klubben. 
HUS undrar om dessa typ av kurs i framtiden ska ligga direkt under RUS istället för HUS då de vill 
fokusera på SBK-kurser. 
Frågan kommer tas upp igen om det blir aktuellt i framtiden. 

-Önskemål finns om en sammanställande beskrivning av alla typer av kurser som vi erbjuder på 
klubben.

b) Rasutvecklingssektorn/MH
-80 personer är för närvarande anmälda till utställningen. Behov av fler funktionärer finns. Detta 
ska tas upp på medlemsmötet. 

-Man har lyckats få fler sponsorer till utställningen. 

-MH-figurantutbildningen i samarbete med Tyresö Bk är snart genomförd där det har gått 3 
deltagara från NBK. 

-Man har fått godkänt från markägare att hålla MH ”bakom bommen”, och så även Tyresö Bk.

-Planering för MH under 2017 är på gång och kommer preliminärt att ske i maj.

c) Tävlingssektorn
-15 och 16 oktober har vi KM på klubben i spår, lydnad och agility. 

d) Tjänstehundssektorn
-Information om patrullhundskurs finns på Facebook och anslagstavlan i klubbstugan. 

e) Agilitykommittén
-Ny kommitté har bildats bestående av Jenny Ohlsson, Cecilia Mårtensson, Catarina Hultberg, 
Annika Andersson och Monica Gahlin. Denna tillträder omedelbart.

-Första mötet för den nya kommittén är den 29/8.

-Domare till KM är klar.

f) Anläggningskommittén
-Taket har blivit lagat. 

-Agilitycontainerns dörrar måste fixas.

g) Kökskommittén
-Ny kommitté har bildats bestående av Jeanette Österlund (sammankallande), Helen Hulting, 
Jessica Rönnberg, Marianne Norman och Kerstin Nilsson. Denna tillträder omedelbart.

h) IPOkommittén
-BH prov anordnas den 16/10. Domare till detta är klart.

i) Hemsidan/PR info
-Den nya hemsidan som Nenette bygger är snart klar.

-Nenette kommer att sköta om uppdateringarna på sidan och hjälpa Veronica. 

-NBK kommer att delta med ett info-bord på Hundens Dag på Västerby Bygdegård 10/9 kl 10-14. 



Där kommer man kunna lämna intresseanmälan för kurser och få en infofolder om NBK. Nathalie 
Ersson kommer ta med en ”klapphund”. Det kommer också vara uppvisningar i lydnad, IPO, bruks, 
nosework och rallylydnad. 

-Planeringsmöte för denna dag är 24/8 kl 17.30

-Öppet hus som var planerat för i höst är inställt och skjuts upp till våren.

-Fråga om att sponsra klubbens SM-förare med ett NBK-tryck på valfritt klädesplagg inkom till 
styrelsen. Styrelsen anser att detta skulle bli krångligt och ber kommittén se över möjligheten till 
munkjackor/collegietröjor med NBK-tryck som kan säljas till alla medlemmar under samma 
premisser som NBK-västarna. Dessa kan man sponsra SM-förare med. Förslagsvis kan SM-förarna 
även få sitt namn och ex. SM2017 på ena bröstet.

j) Trivselkommittén
-33 personer är anmälda till festen.

-Trivselkommittén kommer ordna med mat till KM.

-Kenth och Nina Svartberg kommer hålla 2 föreläsningar på klubben i höst. Kostnad för 
medlemmar är 200 kr och för icke-medlemmar 250 kr. Max personer.

k) Veterankommittén
Inget att rapportera

l) Ungdomskommittén
Inget att rapportera

m) Rallylydnadskommittén
-Fråga om att få beställa skylthållare i aluminium inkom till styrelsen. Beräknad kostnad 3000 kr. 
Styrelsen godkände detta och Sofia mejlar till Christina med beslutet.

-Lista på planvärdar för rallylydnadens träningar på tisdagar finns ute på Facebook nu.

n) Brukskommittén
-Fråga om att få beställa en låsbox till pistolen för 469 kr inkom till styrelsen. Styrelsen godkände 
detta och koden till boxen ska ändras varje termin. 

o) Lydnadskommittén
-Skärgårdscupen är genomförd med bravur. 

-Sandra kommer att överta rollen som sammankallande i kommittén.

p) Draghundskommittén
Inget att rapportera

§ 70 Övriga rapporter
Inget att rapportera

§ 71 Åtgärdslista

Se föregående protokoll dvs: Mikael Ingesson sammanställer alla träningsgruppers 
träningsdagar/tider. Helen Låås planerar informationskväll för alla medlemmar om de olika 
grenarna.



-Statuter till IPO och rallylydnad finns ej. Hör med dessa kommittéer på medlemsmötet om intresse 
för KM finns och be dem i så fall ta fram förslag för statuter.

-Regler för årets hund ska tas upp på nästa styrelsemöte.

§ 72 Skrivelser
Inga skrivelser har inkommit

§ 73 Övriga frågor
-Förbud mot att köra med bil bakom bommen (om man ej har godkännande från markägaren) ska 
meddelas på medlemsmötet.

§ 74 Nästa möte är 19/9 kl 18.30.

§ 75 Anette tackar för visat intresse och avslutar mötet 20.51

Protokollförare Sofia Friberg

Ordförande Anette Björkman Bergström
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