
                                       VÄLKOMMEN TILL MEDLEMSMÖTE!

                                                    Onsdag 16 november 2016 kl 19.00 i klubbstugan, Björsta Källa     

                                                                       

                                                                      DAGORDNING

           23 personer närvarade vid mötet.

1) Mötets öppnande
Anette hälsar välkommen och öppnar mötet 19.03

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
Sofie Lourié, Sandra Björnskiöld

6) Dagordning
Godkänns

7) Ekonomisk rapport
Se bifogat dokument

8) Rapporter från sektorer och kommittéer

a) Hundägarutbildningssektorn
Just nu pågår kur i vardagslydnad 2 och en valpkurs. 
Den 29/11 kommer det hållas möte med alla instruktörer.

b) Rasutvecklingssektorn/MH
Nästa års utställning planeras till 16 september.

c) Tävlingssektorn
Vid lån av klubbens utrustning ska Mikael Hjort meddelas. Man ska även meddela vem som 
är ansvarig för lånet av utrustning och när man planerar att lämna tillbaka denna.

d) Tjänstehundssektorn
Inget att rapportera

e) Agilitykommittén



Kontaktfältshindren är nu täckta med presenning. Vid användning av de hinder som står på 
pallarna, var vänlig ställ tillbaka dessa efteråt. 
Den 28 november kommer planeringsmöte att hållas.

f) Anläggningskommittén
Önskemål om att bygga ett skärmtak åt agilityhinder eller eventuellt inköp av tält har 
inkommit till anläggningskommittén. Detta bör dock tas med som önskemål i agilityns 
budget för 2017.
Det finns planer på att renovera Estöstugan och installera en dörr mellan Estöstugan och 
klubbstugan. Nenette och Helen Hulting har ordnat med sponsring från XL Bygg på 5000 kr
till detta ändamål.

g) Kökskommitté
Inventering visade på att det har förekommit mycket svinn i köket. 
Styrelsen och kökskommittén vill uppmana alla att komma ihåg att ta med kontanter. Man 
kommer inte heller kunna lägga lapp i kassalådan och betala senare och vi ber att alla som 
vet att de har gamla lappar i kassalådan betalar dessa snarast!
Förslag inkom om att köpa in Nescafé till köket så att man inte behöver brygga en hel kanna
i onödan.
Köket har ett önskemål om att funktionärer ska rapporteras till köket 1 vecka innan 
tävling/evenemang. 
Den nya kökskommittén har fått mycket beröm för sitt fina jobb. 

h) IPO-kommittén
Inget att rapportera

i) Hemsidan/ PR-infokommittén
PR-info har tagit med ett urval av exempelkläder från Swea Kläder. Beställning av 
klubbkläder kommer att läggas i mars. 
Det kommer finnas möjlighet att trycka två namn på bröstet och NBK:s trycker kommer 
finnas på ryggen. 
Kläderna kommer vara svarta med vitt tryck. 

Royal Canin kommer sponsra klubben även under 2017 till kurser och tävlingar. De kommer
även komma till klubben och hålla föreläsning om foder under 2017. 
Vi ber tävlingsledare och instruktörer att komma ihåg att ta foton på pallplatserna på tävling 
samt på kursdeltagare. Det ska skickas till Royal Canin. 

j) Trivselkommittén
2 föreläsningar är kvar under 2016. 
Förslag har kommit in om att kommittén ska bjuda alla på kommande fester och funktioner. 
Detta ska räknas in i budgeten. 
Man ska börja spara till NBK:s 80-års jubileumsfest redan nu. 

k) Veterankommittén
Inget att rapportera

l) Ungdomskommittén
Inget att rapportera

m) Rallylydnadskommitteén
2 kurser är inplanerade. 



Förslag till statuter är framtagna. 
Gemensamma träningar är på torsdagar kl 18.30
Kontakt ska tas med distriktet så att man även ska kunna rapportera in Rallyresultat. 

n) Brukskommittén
Alla tävlingar för i år är avklarade. 
Planeringsmöte ska hållas den 30 november.

o) Lydnadskommittén
Nya regler är klara. 
22/11 och 6/12 2016 kommer utbildning för uppdatering av tävlingsledare att hållas. 
Nytt hinder är beställt samt nya koner. 
Planeringsmöte ska hållas angående tävlingar och de nya reglerna. Speciellt tävlingen i mars
ska diskuteras. 
Svenska Djurapoteket och Royal Canin är klara som sponsorer till skärgårdscupen 2017.

p) Draghundskommittén
Magnus och Plopp vann guld i klassen kickbike/enspann på SM i barmarksdrag. Grattis!
Önskemål inkom om provapå dag och/eller föredrag. 

9) Övriga rapporter 
Inga rapporter.

10)  Övriga frågor
Styrelsen ber alla kommittéer och sektorer börja skriva på sina verksamhetsberättelser och 
planer för 2017. 
Styrelsen måste godkänna alla inköp innan dessa görs!
Christel åker som representant för NBK på SKK:s infomöte 19/11 för att ge nulägesrapport, 
lämna synpunkter och diskutera förslag inför SKK:s utredande slutrapport som ska lämnas 
in till Centralstyrelsen. 
Datum för årsmötet är den 19 februari kl. 15.00

11)  Mötet avslutas
Anette tackar för visat intresse och avslutar mötet 19.50

Ordförande: Anette Björkman Bergström                   Sekreterare: Sofia Friberg

________________________________                  __________________________

Justerare                                                                 Justerare

___________________________                          ______________________________





                                                                                                              

                                       


	

