
 

Styrelsemöte § 207- 218  , No 8 

13 November 2017 

Närvarande:  

Mikael Hjort, Ordförande 

Ingela Andersson, Vice Ordförande 

Christel Leiborn, Kassör 

Håkan Sjödin, Sekreterare 

Nenette Hillborg, Ledamot 

Per-Olof Andersson, Ledamot 

Mikael Ingesson, Suppleant 

Marianne Norman, Suppleant 

 
Frånvarande: 

§ 207 Micke hälsar alla välkomna och öppnar mötet 18.35 

 
§ 208 Dagordningen fastställs 

Ok 

 
§ 209 Föregående protokoll 

Godkänns 
 
§ 210 Ekonomisk rapport. 

Kort dragning av Christel, ekonomin är god. Årets resultat bättre än fjolåret. Det finns pengar att 
avsätta för investera i underhållet av stugan. 

§ 211 VU-beslut. 

Beslut togs om att investera i en ny transformator och tråd till elstängslet. Ingereva hade 
vänligheten att skänka tråden till NBK. Stort tack till Ingereva!! 
 
§ 212 Rapporter från kommittéer och sektorer 



a) Hundägarutbildningssektorn. 

Valpkurser och vardagslydnadskurser efterfrågas. Inga kurser är fastlagda innan 
instruktörsmötet. Eventuellt startas en vardagslydnadskurs strax efter nyåret.  

b) Rasutvecklingssektorn/MH 

Distriktet har planerat en träff med RUS ansvariga från resp lokalklubb. Mötet planerat till en vardag 
och hålls i Flen. Vi skickar ingen. 

c) Tävlingssektorn BL 

KM i Bruks har genomförts och vinnare i lilla KM vart Mikael Ingesson. 

Vinnare i stora KM blev Lena Järnström.  

d) Agility kommittee 

Inget att rapportera 

e) Anläggning 

Planering inför kommande arbetsdagen pågår. 

PeO går igenom IT miljön för att komma med förslag på vad som behöver uppdateras. 

MH och HS ska besstämma tid med Leif Johansson för att få förslag på vad som kan göras för att lyfta 
och rätta upp stugan som lutar i flera riktningar. 

f) Kökskommitteen 

Förslaget att varje kommitte tillsätter en person i köket vid egen tävling ligger fast. Allt för att 
underlätta för kökskommitten. 

g) IPO Kommitteen 

Inget att rapportera 

h) Hemsidan/PR info 

Kraftringen lämnar oss som sponsor efter att ha sålt sin verksamhet till Elevio. Vi ska tillfråga Elevio 
om man har intresse av att sponsorera NBK på motsvarande sätt. 

Nenette kollar över möjligheten att använda sk ”plug in” för att underlätta administrationen av 
tävlings och kursinbetalningar via hemsidan. 

i) Trivselkommitteen 

Planeringen inför funktionärsfesten rullar vidare utan problem. 

j) Rallykommitteen 

Ingen rapport 

k) Draghundskommitteen 

Ingen rapport 

l) Nose work kommitten 

KM genomfördes i samband med vår första officiella tävling. Vinnare blev Mickael Hjort. 

Tävlingen har fått bra feedback från så väl tävlande som domare och övriga funktionärer. 



I samband med tävlingen fick NBK sin första godkända tävlingsledare i Marie Johansson. 

Det blev även ett bra ekonomiskt resultat med intäkter från kök och tävlingsavgifter 

 
§ 213 Övriga rapporter 

Inget 
 
§ 214 Åtgärdslista 

Inget 
§ 215 Skrivelser 

Inget 

§ 216 Övriga frågor 

Fråga ställdes om klubben kan bekosta instruktörernas anmälningsavgift till SBK’s 
föreläsning på ABF huset i Stockholm i samband med en kick off för nya HUS. 

Kostnaden är 300 kr per instruktör och styrelsen biföll HUS önskan. 

§ 217 Nästa möte 

11 december kl 18.30 

 
§ 218 Micke tackar för visat intresse och avslutar mötet kl. 19.50 

 
Protokollet justeras 

Ordförande Sekreterare 

 


