
VÄLKOMMEN TILL MEDLEMSMÖTE! 

 Onsdag 5 maj 2017 kl 19.00 i klubbstugan, Björsta Källa 

 

 DAGORDNING 

 20 personer närvarade vid mötet. 

1) Mötets öppnande 

Maria hälsar välkommen och öppnar mötet 19.00 

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 

Annette Björkman Bergström , Sandra Björnskiöld 

6) Dagordning 

Godkänns 

7) Ekonomisk rapport 

Se bifogat dokument 

8) Rapporter från sektorer och kommittéer 

a) Hundägarutbildningssektorn 

Pågående och planerade kurser, 2 vardagslydnad, 1 valpkurs, 1 tävlingslydnad och en appell. 

b) Rasutvecklingssektorn/MH 

Årets utställning planeras till lördagen den 16 september. 

Två stycken MH kommer att genomföras på nya MH banan ett eget NBK den 6/5 och ett som 

genomförs av Tyresö BK den 6/5. 

c) Tävlingssektorn 

Planeringen inför sommarens Skärgårdscup pågår. 

Årets DM kommer att genomföras på Botkyrkas marker och NBK ska bistå med spårläggare. 

d) Tjänstehundssektorn 

Inget att rapportera 



e) Agilitykommittén 

Gungan är utbytt av leverantören utan kostnad för NBK. 

Sektorn söker kursledare för att kunna genomföra efterfrågad kurs. 

f) Anläggningskommittén 

Årets städdag är planerad till 13/5 med start 10.00. En uppdragslista är uppsatt på vita tavlan i 

stugan. Björn Dahl har antagit rollen som sammankallande för anläggningskommittén och Buster och 

Magnus sitter kvar i kommittén. 

Gräsklippan har blivit servad inför sommar säsongen.  

g) Kökskommitté 

Kökskommitten inventerar för att se om svinnet fortsatt är under kontroll. 

Önskemål om att köpa in Nescafé lyftes i mötet för att få minska kaffeförbrukningen.  

h) IPO-kommittén 

Tisdagsträningarna är igång! 

i) Hemsidan/ PR-infokommittén 

Mötet frågade om vi inte kan tillföra en nyhetssida på vår web. 

NBK har fått en inbjudan till att delta på Bergadagarna. Klubben har fått en inbjudan till att delta på 

ett event vid Årsta slott den 20/5 för att visa upp Rally, Nosework och bruksmoment. Vi söker 

sponsoring från djurambulansen och Royal Canin för eventet. 

Den nya klubbkläderna är lite sena från leverantören. 

j) Trivselkommittén 

Planering för framtida aktiviteter pågår. 

k) Veterankommittén 

Inget att rapportera 

l) Ungdomskommittén 

Inget att rapportera 

m) Rallylydnadskommitteén 

En kurs är startad med Denise som instruktör. 
Steg 2 För Linda P planerad i augusti 
Tävling Nybörjar klass planerad till höst. 

n) Brukskommittén 

Inget att rapportera 

o) Lydnadskommittén 

Ingår i tävlingskommitten. 



 

p) Draghundskommittén 

Vilar 

9) Övriga rapporter 

Inga rapporter. 

10) Övriga frågor 

Skyddsgruppen önskar utökad tid för skottträning för att bla kunna träna hela tävlingsmoment. 

Föreslagen tid för försök och utvärdering är tisdagar mellan 18.00 till 19.00, vilket beviljades. 

Uppstart av en nosework kommitte beslutades. Sammankallande Håkan Sjödin och sektor 

medlemmar är Ingela Andersson och Björn Dahl. Första uppdraget är att försöka få till en kurs under 

vår/sommar samt att se om vi kan arrangera en tävling till hösten   

Säkerställ att vi inte kommer att få konkurrerande sponsorer på samma tävlingar. 

Kommer vi att ha onsdagsvärdar i år? Ja, brukskommitten lägger planen för säsongen. 

11) Mötet avslutas 

Maria tackar för visat intresse och avslutar mötet 20.00 

Ordförande:Maria Kölestam  Sekreterare: Håkan Sjödin 

________________________________ __________________________ 

Justerare     Justerare 

Anette Björkman Bergström   Sandra Björnskiöld 

 

 

 

___________________________ ____________ 

 


