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Frånvarande: 

  

§ 136 Maria hälsar alla välkomna och öppnar mötet 18.49 

 

§ 137 Dagordningen fastställs 

Enligt förslag 

 

§ 138 Föregående protokoll 

Bordläggs till nästa möte pga datastrul. 

 

§ 139 Ekonomisk rapport. 

Kort redogörelse. Meddelas via mail från Christel den 4/4. 

 

§ 140 VU-beslut. 

Inga VU beslut sedan senaste möte. 

 

 



 

§ 141 Rapporter från kommittéer och sektorer 

a) Hundägarutbildningssektorn. 
Högt inflöde av kurs förfrågningar. Sammankallande behöver avlastning. Mötet beslutar att 
lägga om infon på webben så att Nenette svarar på generella frågor och HUS svarar på 
specifika frågor som rör planerade kurser. 
 
Fråga ska ställas till medlemmarna om någon är intresserad av att utbilda sig till instruktör för 
att kunna möta framtida efterfrågan på kurser. 
 

b) Rasutvecklingssektorn/MH 
Skärgårdsutställningen 2017 kan gå att genomföra om vi införskaffar ett SW program 
”Katalog för PC” för 5900 kr, styrelsen bifaller begäran. 
Online funktionen på SKK på SKK kostar 24 kr per hund som läggs på anmälningsavgiften. 
Beslutet är att vi genomför utställningen 
 
MH planerat för 6-7/5. Markägaren måste tillfrågas för att få Ok att genomföra det. Kolla om 
det är gjort med Sofia och Micke. 
Micke Hjort måste alltid informeras om planerade aktiviteter i egenskap av ansvarig för 
kontakten med markägaren. 
 

c) Tävlings sektor 
För att förbättra marktillgången för tävling och träning ska vi tillfråga kommunen om att få 
nyttja deras mark. 
- Den 10-11/6 kommer vi att genomföra Elit tävlingar med 20 bruks spår. 
- DM i Botkyrka 3-4/6 planeras med 10 spår förlagda i Nynäs. Vi ska säkra spårläggare för den 
4/6. 
Planeringen för skärgårdscupen löper på enligt plan.  
 

d) Agility kommitteen 
Det trasiga hindret, ”Gungan” har blivit utbytt av leverantören utan kostnad för NBK. 
Kommitteen söker efter en instruktör som kan hålla en nybörjar kurs på klubben. 
För att uppdatera hopphindren så ska vi ta in kostnadsförslag på material för att täcka 
sidorna enligt de nya regelkraven. 
 

e) Anläggning 
Vi har en ny sammankallande för sektorn i Björn Dahl. Nästa städdag är planerad till den 13/5 
med start kl 10.00 och vi kommer att servera mat och ha någon form av kvällsaktivitet. 
En uppdragslista där medlemmarna kan lägga förslag på vad som behövs göras sätts upp på 
anslagstavlan. 
Material kommer att införskaffas i tid för städdagen. 
 

f) Kökskommitteen 
Inget att rapportera 
 

g) IPO Kommitteen 
IPO gruppen önskar att få genomföra skotträning på tisdagar mellan 18-19 för att kunna 



genomföra samtliga ingående moment. Styrelsen bifaller begäran och kommer att utvärdera 
löpande. Kurser har företräde och IPO gruppen kommer att hantera situationen med stor 
hänsyn för att undvika konflikter.  
Information om beslutet kommer att läggas ut på NBK’s Web och FB samt att delges 
medlemmarna på medlemsmötet den 5/4. 
Micke Hjort får i uppdrag att kolla om markägaren har något att invända. 
 

h) Hemsidan/PR info 
Inget att rapportera 
 

i) Trivselkommitteen 
Inget att rapportera 
 

j) Rallykommitteen 
Rallyträning 16/5 kl 17-22 med SM gruppen i rally. 
 

k) Brukskommitteen 
Inget att rapportera 
 

l) Draghundskommitteen 
Inget att rapportera 

§ 142 Övriga rapporter 

Inga övriga rapporter  

§ 143 Åtgärdslista 

I förra mötet så beslutades att vi skulle fråga ELON och en leverantör av begagnade vitvaror i Haninge 
om de var villiga att sponsorera NBK. Priset vi fick i Haninge ansågs för högt. 

ELON kommer att tillfrågas om att ge oss en elgrill och en frys alt väldigt fördelaktigt pris dock ej över 
2000 kr totalt. 

§ 144 Skrivelser 

Inga skrivelser 

§ 145 Övriga frågor 

Sekreteraren ska sätta upp nya maillistor för styrelse och kommittéer. 

Frågan om att sätta upp en kommittee för Nosework diskuterades. Medlemsmötet kommer att 
tillfrågas för att se om intresse finns. Vidare så diskuterades möjligheten för att ha ett KM i NW. 

SBK 100 ÅR, Styrelsen beslutade att vi bara deltar i kongress delen inte i den efterföljande festen pga 
för höga kostnade. 

§ 146 Nästa möte 

8, Maj 2017 kl 18,30 

 



§ 147 Maria tackar för visat intresse och avslutar mötet kl. 20.23 

 

Protokollet justeras 

Ordförande Sekreterare 

 


