
                                       VÄLKOMMEN TILL MEDLEMSMÖTE!

                                                    Onsdag 24 augusti 2016 kl 19.00 i klubbstugan, Björsta Källa        
                                                                       

                                                                      DAGORDNING

           28 personer närvarade vid mötet.

1) Mötets öppnande
Anette hälsar välkommen och öppnar mötet 19.06

2) Mötets utlysning
Mötet ansågs utlyst i sin ordning. Kallelse har gått ut via mejl, hemsida och Facebook.

3) Val av ordförande att leda mötet
Sittande

4) Val av sekreterare för medlemsmötet
Sittande

5) Val av 2 justerare, tillika rösträknare
Bosse och Birgitta Blomqvist

6) Dagordning
Godkänns

7) Ekonomisk rapport
Se bifogat dokument

8) Rapporter från sektorer och kommittéer

a) Hundägarutbildningssektorn
- HUS har fått en ny kommitté som tillträder omedelbart och består av Håkan Leiborn 
(sammankallande) och Maria Kölestam.
- Under hösten sker 2 valpkurser i september, 1 i allmänlydnad 2 samt 2 kurser i rallylydnad.
- Det finns 15 instruktörer på klubben varav vissa är vilande. Kontakt kommer att tas med 
dessa med förfrågan om de vill ”väckas” igen. 
- Enkäter med kursutvärderingar till alla som har gått kurs under 2016 har skickats ut.  

b) Rasutvecklingssektorn/ MH kommittén
- 95 personer är för närvarande anmälda till utställningen 17/9. 
- En ringträningskurs kommer att hållas 11/9.
- Många nya sponsorer har skaffats till denna utställning. 
- Det finns ett stort behov av funktionärer till utställningen! Vid intresse ombeds man ta 
kontakt med Nathalie Ersson eller Nenette Hillborg.



- MH figurantutbildning är snart genomförd tillsammans med Tyresö Bk. 
- Man har fått godkänt att anorda MH:n (även Tyresö) på markerna bakom bommen. Det 
första MH:t som kommer anordnas planeras just nu till i maj 2017. 

c) Tävlingssektorn
- KM kommer anordnas 15 & 16 oktober. Anmälan kan göras på anslagstavlan i 
klubbstugan. 
- Maria Kölestam och Håkan Leiborn är godkända som tävlingsledare i bruks. 
- Håkan Leiborn skapar en vägg med foton och info om klubbens tävlingsekipage i 
klubbstugan. 
- Kommittéer som är intresserade av att deras gren ska kunna delta på KM ombeds komma 
fram till regler för statuter och lämna förslag till styrelsen. 

d) Tjänstehundssektorn
- Inbjudan till patrullhundskurs 2017 finns på anslagstavlan i klubbstugan och på 
Facebooksidan.

e) Agilitykommittén
- Agilityn har fått ny kommitté som tillträder omedelbart. Den nya kommittén består av 
Jenny Ohlsson, Cecilia Mårtensson, Catarina Hultberg, Annika Andersson och Monica 
Gahlin.
- Första mötet för kommittén är den 29/8. 
- Den gamla kommittén ska ha en överlämning till den nya. 
- Granulatorn på gungan är trasig och kontakt ska tas med säljaren för att ersätta denna. 

f) Anläggningskommittén
- På städdagen i maj kom 40 personer och jobbade vilket var ett rekord! Väggen på 
Estöstugan byttes och man rensade ut massa skräp. Trivselkommittén bjöd på grillat.
- Marcus har fixat läckan och svartmöglet samt erbjudit sin hjälp i framtiden. 
- Gräsklipparen är lagad och det hänger 2 extra remmar där den förvaras. 

g) Kökskommittén
- Köket har fått ny kommitté som tillträder omedelbart. Den nya kommittén består av 
Jeanette Österlund (sammankallande) Helen Hulting, Jessica Rönnberg, Marianne Norman 
och Kerstin Nilsson. 
- En inventering av köket kommer att ske och kontakt med olika berörda kommittéer tas för 
att se över behov och önskemål. 

h) IPO-kommittén
- Träning sker på tisdagskvällar. 
- BH-prov är inbokat till 16/10

i) Hemsidan/ PR-infokommittén
- NBK kommer att delta på Hundens Dag 10/9 på Västerby Bygdegård. Det kommer att ske 
uppvisningar i olika grenar och man kommer ha ett infobord. 
- 30/9 är sista dagen för bokning av klubbvästar. 
- Man undersöker möjligheter för andra klubbkläder.
- Öppethus som var planerat till hösten skjuts fram till våren. 

- Nenette är snart klar med att bygga den nya hemsidan. 
-Barometern ska uppdateras med ekipage och resultat. Skicka in info och bilder. 
- Den nuvarande kalendern ska döljas från hemsidan då den är felaktig. 



- Sorunda bagaren är ny sponsor from. nu och hela 2017. 

j) Trivselkommittén
- 35 personer är anmälda till jubileumsfesten.
- På KM ordnar trivselkommittén med mat. Man tar med egen dryck. 
- Det kommer anordnas 2 föreläsningar för Kenth och Nina Svartberg i oktober och 
november. Kostnad är 200 kr för medlemmar och 250 för icke-medlemmar. Max 50 
deltagare.

k) Veterankommittén
Ingen rapport

l) Ungdomskommittén
Ingen rapport

m) Rallylydnadskommitteén
- Träning sker på tidagskvällar. 
- Lista på planvärdar finns på Facebooksidan.
- Det kommer anordnas 2 kurser till våren. 
- Kommittén undrar om det finns intresse för inomhusträning i vinter och ska i så fall 
undersöka möjligheten till ridhusträning. 
- Denise Karlsson utbildar sig till instruktör. 

n) Brukskommittén
Ingen rapport

o) Lydnadskommittén
- Skärgårdscupen är genomförd med bravur!
- Tävling i alla klasser sker 8/10
- Träningstävling kommer ske i ridhus i november med de nya reglerna. 
- Sandra åker till konferens som en av representanterna för sörmlandsdistriktet den 24-25/9. 

p) Draghundskommittén
- Visst intresse för grönt kort har visats. Man hänvisar till en utbildning i Borlänge under en 
helg. 

9) Övriga rapporter
Inga rapporter.

10)  Övriga frågor
- Klubben har fått Royal Canin som ny huvudsponsor. Det ska därmed lämnas info till dem 
om kurser och tävlingar. Banderoll ska upp på alla tävlingar. Den finns i sekretariatet. 
- Nya siffror till skylten på klubbstugan är beställda.
- Man får ej åka med bil bakom bommen! Enbart de med tillstånd från markägare får åka där
med bil. 
- Sofi frågar om hon får sponsring för ungdoms SM i agility. Denna förfrågan ska skickas in 
till styrelsen som tar beslut. 
- Valltävlingar sker på fältet bredvid klubben 27-28/8
- OBS! Anläggningskommittén ber att man tömmer läskburkarna innan man slänger dem. 
Bara pantburkar får slängas i tunnan utomhus märkt med ”burkar”. 
- Klubben ber att man inte betalar med gamla sedlar som inte längre är giltiga. Vi har nu 



swish som man kan använda som betalningsmedel och hittills har man betalat ca 7000 kr via
swish. 
- I och med kommitté-bytet i köket bör man nu kolla av alla skuldlappar som ligger i kassan 
och betala in dessa!

11)  Mötet avslutas
Anette tackar för visat intresse och avslutar mötet 20.08

Ordförande: Anette Björkman Bergström                   Sekreterare: Sofia Friberg

________________________________                  __________________________

Justerare                                                                 Justerare

___________________________                          ______________________________

                                                                                                              

                                       




	

