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§ 219 Micke hälsar alla välkomna och öppnar mötet 18.33 

 
§ 220 Dagordningen fastställs 

Ok 

 
§ 221 Föregående protokoll 

Ok 

§ 222 Ekonomisk rapport. 

Ingen rapport 
 
§ 223 VU-beslut. 

Inga 
 
 

 



§ 224 Rapporter från kommittéer och sektorer 

a) Hundägarutbildningssektorn. 

Se bilaga från sektorn 

b) Rasutvecklingssektorn/MH 

Finns det frivilliga som är intresserade att gå in och jobba i sektorn? 

c) Tävlingskommitten BL. 

Vi har haft lydnads KM med 3 deltagare i stora KM och 4 i lilla KM. Vinnare i stora KM blev Tage Hjelm 
och vinnare i lill KM blev Anette Bergström  

d) Agility kommitten 

Ingen rapport 

e) Anläggning 

PO och Buster tar in en byggare för att se hur man skull kunna räta upp klubbstugan. 

Förslag presenteras vid näst styrelsemöte. Frågan om stöd till ny gräsklippare från kommunen 
har besvarats med att man kan stödja oss om det blir pengar över. Vi är först i kön. 

f) Kökskommitteen 

Ingen rapport 

g) IPO Kommitteen 

Ingen rapport 

h) Hemsidan/PR info 

Nenette har kollat av om vi kan få en betallösning kopplad till vår kursanmälan och till NW tävlingar 
för att minska belastningen på kassörsrollen. Styrelsen beslutade att godkänna att vi går vidare med 
beslutet. 

i) Trivselkommitteen 

Årets funktionärsfest blev en succe. Stor eloge till trivselkommitten! 

j) Rallykommitteen 

Ingen rapport 

k) Draghundskommitteen 

Ingen rapport 

l) Nose work kommitten 

Ett flertal tävlingar planeras inför 2018. Tre kurser och 2 doftprov inplaneras för första halvåret. I 
samband med vår första tävling fick vi även vår första egna tävlingsledare godkänd. Grattis till Marie 
Johansson! Vi söker intresserade frivilliga för att utbilda sig till tävlingsledare och tävlingssekreterare. 
Kursen är webbaserad! 

 
 



§ 225 Övriga rapporter 

Micke åker till SBK kongressen. Kostnaden tas av distriktet.  
§ 226 Åtgärdslista 

 
§ 227 Skrivelser 

Alla i styrelsen ska läsa igenom och kommentera remisserna inför SBK kongressen till nästa 
styrelsemöte 

§ 228 Övriga frågor 

Kursarvodet diskuterades och det beslutades att vi inför det på prov under ett år enligt 
förslaget. Styrelsen önskar lite mer utförlig beskrivning på tillämpningen i de olika fallen med 
antal kursare och instruktörer. Ersättning 150 kr/45 min inkl sociala avgifter.  

PO lämnade förslag på uppdatering av IT miljön. Förslaget bifölls och SW och HW 
uppgraderas enligt förslag. 

SBK firar 100 år 2018 och NBK planerar att arrangerar en prova på dag för intresserade i 
kommunen. Den planeras preliminärt till den 10/6.  

§ 229 Nästa möte 

 8 Januari kl 18.30 

 
§ 230 Micke tackar för visat intresse och avslutar mötet kl. 19.57 

 
Protokollet justeras 

Ordförande Sekreterare 

 


