
 

 

 

Protokoll från medlemsmöte. 

 Onsdag 15 november 2017 kl 19.00 i klubbstugan, Björsta Källa 

 

 DAGORDNING 

 17 personer närvarade vid mötet. 

1) Mötets öppnande 

Ok 

2) Mötets utlysning 

Mötet ansågs utlyst i sin ordning. Kallelse har gått ut via mail, hemsida och Facebook. 

3) Val av ordförande att leda mötet 

Mikael Hjort väljs att vara ordförande för medlemsmötet. 

4) Val av sekreterare för medlemsmötet 

Sittande 

5) Val av 2 justerare, tillika rösträknare 

Monica Gahlin , Bosse Blomkvist 

6) Dagordning 

Godkänns 

7) Ekonomisk rapport 

Vår ekonomi är god och vi har 221000 kr på vårt konto. Årets överskott är 85000 kr. Övrigt se bilaga. 

8) Rapporter från sektorer och kommittéer 

a) Hundägarutbildningssektorn 

HUS har återetablerats med Kristina Svanfeldt som sammankallande. Nenette sköter kurs 

anmälningar och webben. Alla kommittér har en inbjuden representant till HUS möten. Två kurser i 

Nosework är inplanerade innan slutet av året. 



b) Rasutvecklingssektorn/MH 

Låg aktivitet. SBK distriktet har bjudit in till möte i Flen. 

c) Tävlingssektorn 

Årets KM i lydnad kvarstår att genomföra. Har varit svårt att hitta datum som fungerar. 

d) Tjänstehundssektorn 

Inget att rapportera 

e) Agilitykommittén 

För 2018 planeras tävlingar den 5-6/5. Tävlingen kommer att omfatta 2 hopp och 2 agility starter. 

Det kommer att behövas hjälp så anmäl dig på NBK’s hemsida som frivillig funktionär till tävlingen. 

Eventuellt kommer det att genomföras agility kurser under våren.  

f) Anläggningskommittén 

Vi har behov av att utföra en hel del reparationer på stugan under vintern. Vi har kapital på vårt 

konto för att genomföra arbetet. 

g) Kökskommittén 

Ingen rapport.  Kommittéerna ska stötta upp med två personer som förstärkning vid egna tävlingar 

för att avlasta köket. 

h) IPO-kommittén 

Ingen rapport 

i) Hemsidan/ PR-infokommittén 

Flyter på utan några problem 

 

j) Trivselkommittén 

Vi genomför vår funkis fest den 17/11. Ett föredrag med Jan Gyllensten kommer att genomföras i 

klubbstugan. 

k) Rallylydnadskommittén 

En tävling i rally genomfördes i september. 2 på SM kväll? För 2018 planeras en stor tävling  den 26-

27/5. Det kommer att behövas ett flertal funktionärer. Anmäl er gärna som frivilliga på NBK’s 

hemsida. 

l) Noseworkkommittén  

NBK’s första tävling i NW1 genomfördes på Jursta gård med 42 tävlande. Tävlingen fick mycket bra 

återkoppling från deltagarna. Micke Hjort blev årets klubbmästare med Emil. Efter att tävlingen 

avslutats blev NBK’s Mari Johansson klubbens första godkända tävlingsledare i NW, Grattis!! 

Sektorn planerar tävlingar och kurser inför 2018. Information kommer att läggas ut på hemsidan 

inom kort. 



m) Draghundskommittén 

Ingen rapport 

9) Övriga rapporter 

SBK Södermanlands distriktet har beslutat att bekosta samtliga lokala ordförandes deltagande i SBK’s 

100 års kongress. 

10) Övriga frågor 

Renoveringen av klubbstugan måste prioriteras. Förslag på åtgärdsplan håller på att utarbetas. 

Valberedningen har svårt att hitta kassör inför 2018. Ta gärna chansen och anmäl dig som intresserad 

och hjälp klubben att utvecklas i kommande mandatperiod.  

Vi har fått erbjudande om att utbilda ID hundar från Mikael Hedman. Frågan överlämnas till HUS för 

att bottna frågeställningen. Är det något för NBK? 

11) Mötet avslutas 

Mikael tackar för visat intresse och avslutar mötet 19.50 

Mötes ordförande: Mikael Hjort  Sekreterare: Håkan Sjödin 

 

 

________________________________ __________________________ 

Justerare     Justerare 

Monica Gahlin    Bosse Blomkvist 

 

 

 

 

 

 

 


