
 

 

 

 

Styrelsemöte § 183-194, No 6 

18 september 2017 

Närvarande:  

Mickael Hjort, Ordförande 

Ingela Andersson, Vice Ordförande 

Håkan Sjödin, Sekreterare 

Per-Olof Andersson, Ledamot 

Mikael Ingesson, Suppleant 

Marianne Norman, Suppleant 

 
Frånvarande: 

Christel Leiborn, Kassör 

Nenette Hillborg, Ledamot 

 

§ 183 Micke hälsar alla välkomna och öppnar mötet 18.36 

 
§ 184 Dagordningen fastställs 

Ok 

 
§ 185 Föregående protokoll 

Ok 

 
§ 186 Ekonomisk rapport. 

Ingen formell rapport pga av sjukfrånvaro. 



Skärgårdsutställningen drog in ca 2700 kr från köket och 4200 kr i parkeringsavgifter. 
Mer info i nästa styrelsemöte. 
 
§ 187 VU-beslut. 

Beslut taget om inköp av skylthållare och annan material för rallysektorn, kostnad ca 4500. 

 
§ 188 Rapporter från kommittéer och sektorer 

a) Hundägarutbildningssektorn. 

En brukskurs ”Lägre” startad med sju deltagare. En valpkurs startad. 

Håkan ska kalla HUS till möte för att diskutera igenom situationen och utse en sammankallande och 
övriga deltagare i sektorn. Möjliga belöningssystem ska också diskuteras. 

b) Rasutvecklingssektorn/MH 

Ett möte ska hållas för att utvärdera årets Skärgårdsutställning och för att besluta om det ska vara 
någon fortsättning för utställningen. 

Inga nya MH planeras. 

c) Tävlings sektor 

Tävling i bruks Lägre och Högre kommer att ske under september. Få deltagare i Högre endast fem 
startande. En lydnads tävling med 20 startande kommer också att genomföras. 

d) Agility kommittee 

P-O får uppgift att tala med medlem som utan tillstånd från föreningen har lånat hopphinder över en 
helg. Problemet uppmärksammat av agility sektorn då det sammanföll med kurser på klubben. 

Ingela kontaktar Monica Gahlin för att reda ut behovet och lösning av hinder tak för att skydda mot 
väder och vind. 

Micke skickar mail till samtliga sektor med begäran på att man gör en inventarie lista över allt 
material. Vi har idag ingen riktig koll på vad vi äger. 

e) Anläggning 

Marianns make kan vara sammankallande för sektorn, men det behövs fler deltagande. Buster ska 
tillfrågas om intresse att delta. 

Håkan får i uppgift att tala med Leif Johansson, Jursta Såg om han kan eller har känningar som kan 
hjälpa oss att räta upp stugan då den har sjunkit på flera ställen. Estöstugan verkar vara värst. 

f) Kökskommitteen 

Saknar ett antal funktionärer inför helgens tävlingar. Tävlingsektorn behöver information om vad 
man vill ha att äta på kommande tävlingar. 

Den sektorn som har tävlingar ska bidra med två personer för att stötta köket under varje tävling. 

Skapa en lista över samtliga planerade tävlingar där medlemmarna för skriva upp sig som frivilliga i 
köket. 

Informera om upplägget vid nästa medlemsmöte. 

 



 

g) IPO Kommitteen 

Möte planeras med Jimmy Låås vid nästa styrelse möte för att tala igenom hur sektorn upplever 
situationen inom klubben. 

h) Hemsidan/PR info 

Flyter på utan problem 

i) Trivselkommitteen 

Ingen rapport 

j) Rallykommitteen 

Först egna tävlingen i rally kommer att ske den 30/9. Det kommer att var 75 deltagare och vi 
engagerar 2 domare. Vi har tävlande från när och fjärran bla Visby! 

NBK eget KM i Rally är satt till den 20 november. 

k) Brukskommitteen 

Brukskommitten är nedlagd. 

l) Draghundskommitteen 

Ingen rapport 

m) Nose work kommitten 

Anmälningstiden för NW tävlingen 21/10 har löpt ut. Vi fick 82 anmälningar till 40 platser.  

Vårt eget KM omfattar 8 tävlande. Planeringsmöte genomfört med Maria Gabrielsson. 

Funktionärer för tävlingen inklusive köket är i stort sett säkrade. 

Vi kommer att ha 1 huvudtävlings ledare, 2 assisterande tävlingsledare, 2 domare, 2 tidtagare samt 
1-2 personer i sekreteriatet. 

Prisrosetter kommer att beställas till de tre främsta i varje moment samt till sammanlagda första 
andra och tredje pristagarna. Diplom till de som når 100 poäng kommer att skrivas ut på klubben. 

Första nybörjar kursen in NW har avslutats. Kursomgång två har ställts in pga avhopp, men ny kurs 
planeras. 

Tävlingskursen inte fullbokad än..... 

Doftprovet har fått in ett stort antal anmälningar. 

Distriktet har frågat om NBK kan ta emot distriktsmästerskapet i Nose Work 2018. 

 
§ 189 Övriga rapporter 

Inga rapporter 

 
 



 

§ 190 Åtgärdslista 

Ingen lista 
 
§ 191 Skrivelser 

Inga skrivelser 

§ 192 Övriga frågor 

Vi kommer att återbetala tävlingsavgiften till hemma ekipage vid en uppflyttning i klasserna. 

Det finns ett behov av att rimma organisationen för att minska byråkratin.    Det är ofta samma 
människor i de olika sektorerna vilket talar för att vi kan reducera antalet forum. 

§ 193 Nästa möte 

16 oktober kl 18.30 

 
§ 194 Micke tackar för visat intresse och avslutar mötet kl 20.01 

 
Protokollet justeras 

Ordförande Sekreterare 

 


