
Styrelsemöte  §17-28
2015-03-04

Närvarande: Ann-Sophie Greberg, Anette Björkman Bergström, Helen Låås, 
Mikael Ingesson, Kjell-Åke Ersson, Christel Leiborn, Christina Svanfelt
Frånvarande: Mikael Hjort, Magnus Bergström , P-O Andersson

§17 Mötets öppnande

Helen Låås öppnar mötet kl. 19,10

§18 Dagordning

Sektorer och kommittéer skall ändras i dagordningen

§19 Föregående protokoll

Finns inget protokoll på plats

§20 Ekonomisk rapport

      De flesta poster i sektorer och kommittéer ligger på minus , så här i början 
på året.
Hus ligger på plus 11 050 kr
Vi har i dagsläge ett resultat på -2 030 kr
På Postgirot finns 153 947 kr
I kassan 0 kr

§21 VU beslut 

Inga VU

§22 Rapport

a) Hundägarutbildningssektorn
Hus har intresserade instruktörer som vill gå på föreläsning “ Hundmöte” 
den 10 mars ,kostnad 350kr per person. Detta godkändes av styrelsen.
Nadine Ersson har varit på informationsmöte Projekt Rik Fritid och vill 
med det, ha ett fortsatt samarbete med kommunen .Nadine önskar även ha 
med en styrelsemedlem och Ann-Sophie tackade JA.
SBK meddelar att allmänna Mentalkurser är obligatoriska från 1 april 2015
Utbildningsplan finns på SBK:s hemsida
En valpkurs har startat
En Freestylekurs med 2 tillfällen är pågång
Planerar för att skicka 4 st. för provledarutbilning ( IPO )

b) Rasutvecklingssektorn/MH
Ingen rapport

c) Tävlingssektorn
Sofie Friberg vill bli tävlingssekreterare



Håkan Leiborn vill bli tävlingsledare Bruks
Christel leiborn vill bli tävlingsledare Lydnad
Christina Svanfelt vill bli tävlingsledare Bruks och lydnad
Anette maila Micke H angående datum för att köra igång utbildning för 
tävlingssekreterare

d) Tjänstehundssektorn
Vilande

e) Agility kommitté
Fråga från Agility om husvagnsparkering på vår plan avslogs.
Vi föreslår istället att man kontaktar komunen eller östnora camping

f) Anläggnings kommitté
Anette kontaktar Buster Person då det finns en läcka mellan husen som 
måste åtgärdas.

g) Köks kommitté
Catharina Frölin kommer att vara sammankallande och styrelsen föreslår 
några personer som kanske kan tänkas vilja hjälpa till.
Styrelsen kommer under 2015 att följa upp köket ,med anledning av den 
blygsamma vinst som gjordes 2014

IPO kommitté
2 IPO-läger kommer att hållas i år ( den första 17-18-19/4)
Ett läger för träningsgruppen är också inplanerat

h) Hemsidan /PR info kommitté
PR/info möte har hållits 
Sandra önskar ta bort gamla länkar på privata bloggar och hemsidor på 
NBK:s hemsida ,samt även ta bort gamla tävlingsresultat. Detta godkändes 
av styrelsen.

i) Trivsel kommitté
Har haft ett uppstartsmöte och planerar för nästa möte.

j) Veteran kommitté
Vilnade

k) Ungdoms kommitté
Vilande

l) Rallylydnads kommitté
Vilande

m) Bruks kommitté
Ingen rapport



n) Lydnads kommitté
Första tävlingen 7/3 I Kalvö ridhus

o) Draghunds kommitté
Vilande .Magnus Bergström och Håkan Leiborn ingår i kommittén

§23 Övriga rapporter

Anette skickar en kallelse till alla kommittéer om möte kring nya 
organisationen , och hur den är tänkt att fungera.

§24 Åtgärdslistan

Belysning Inget nytt
Prislista och checklista för 
uthyrning klubb och planer

Anette mailar Micke

Ny logga Vilande ,inväntar fler 
förslag

Nyhetsbrev efter 
styrelsemöte
Protokoll ut på hemsidan 
och till pärmarna i 
klubbstugan för 2014

Christina Svanfeldt

Påminna sektorer/kommitté 
inför styrelsemöten.

§25 Skrivelser

Har kommit in från HUS och är besvarade under §22 Rapporter

§26 Övriga frågor

Beslutade om att säga upp den fasta telefonen i klubbstugan , bordläggs till 
mötet den 25/3

Eftersom telefonen sägs upp är det viktigt att man är noga med att tex 
tävlingssekreterare för tävling anger sitt telefon nr.

Är också viktigt att meddela SBK, Distriktet och eventuellt övriga som har det 
registrerat

Christel ser över försäkringsavtalet.
Anette föreslog att nya foton skall tas på styrelsen , alla tyckte det var en bra 

ide.  Återkommer med datum.

§27 Nästa möte



25 mars -2015

§28 Mötets avslutande

.Helen tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 20.50

Protokollförare: Anette Björkman Bergström

Ordförande : Helen Låås 
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