
 

 

Styrelsemöte § 360-371, No 8 

11 November 2019 

Närvarande:  

Mikael Hjort , ordförande 

Kerstin Ek, kassör 

Ingereva Berghdal, ledamot 

Johnny Geayner, suppleant 

Ulrika Dahlstrand, suppleant 

Håkan Sjödin, ledamot 

Ingela Andersson, vice ordförande 

Frånvarande: 

Mikael Ingesson, ledamot 

 

§ 360 Micke hälsar alla välkomna och öppnar mötet 18.38 

§ 361 Dagordningen fastställs 
Ja 

  
§ 362 Föregående protokoll 
Fastställs 
 
§ 363 Ekonomisk rapport. 
Ekonomin är fortsatt god och vi har 214 547 kr på kontot. 
Notering:  
Nosework-kurser (även Specialsök) som går 2020 betalas in 2019 och ligger på kontot  
” förutbetalda intäkter” 
 

§ 364 VU-beslut. 

Inga VU-beslut. 

 

 



§ 365 Rapporter från kommittéer och sektorer 

a) Hundägarutbildningssektorn 

Ulrika Dahlstrand planerar att gå kurs för att bli specialsöksinstruktör hos Maria Gabrielsson . 
HUS har haft möten och kurser planeras i mars/april  bl.a 2 valpkurser och 2 
Vardagslydnadskurser. 

 

b) Rasutvecklingssektorn/MH 
Vilande 

 

c) Bruks/Lydnads kommittén 

Bruksdag har hållits i regn och rusk då med både brukslydnad och spår. 

 

d) Agility kommittén  
Agility kommer att flytta hinder till Grödby ridhus (Sunnerby) under vintern. 
Agility har en önskan om att köpa automatisk tidtagare, detta då de planeras fler tävlingar 
framåt, att hyra kostar ca 1000 kr / per gång.  
Ny automatisk tidtagare med sensor kostar ca 17 000 kr för den billigaste.  
Förslag uppkommer om att vi kan hyra ut tidtagaren till andra klubbar för att finansiera 
inköpet. 
Inget beslut tas annat än att AK ser över marknaden. 
 

e) Anläggning  
Galler till köksfönster har kommit och behöver monteras. 
Fönstret i sekretariatet behöver lagas till våren. 
Varmvattenberedare är inköpt.  
Stolpar för belysning är ej ännu inköpta. 
 

f) Kökskommittèn 

Ingen rapport 

 

g) Hemsidan  
Ingen rapport men styrelsen har kännedom att rättningar kommit in. 

 
h) Rallykommitten 

Rally har beslutat att arrangera Skärgårdscupen i Rallylydnad och datumet som satts är  
29-30/8 2020. Kvällstävling 19/5 för nybörjare planeras. 
Rally har skickat in rättning för hemsidan. 
Domararvoden finns men som en punkt i rapporten vilket är noterat av Styrelsen men som 
inte tar beslut eller ställning i detta nu. 

 
i) Nose work kommitten 

Tävlingar för 2020 är inplanerade 
Tävlingar har hållits på Grava/ Järflotta, köket ordnade med mackor som kördes ut på plats 
och detta fungerade väldigt bra. 
300 per start och tävlande var väldigt nöjda med tävlingen. 
1/12 hålls nästa tävling i Sågen/Jursta/Järflotta 100 + 80 anmälda idag. 
NW har kontaktat kommun för samarbete med lokaler. 
 

j) Mondioring 



Ingen rapport 
 

k) IGP 
Ingen rapport 

 

§ 366 Övriga rapporter 
Ingen rapport 

§ 367 Åtgärdslista 
Gräsklippare ej inköpt men förslag på ny inkom från Mikael Hjort som undersökt gräsklippare från 
Huskvarna med klippbredd på 107 cm och som kostar ca 50 000 kr vilket är billigare än tidigare 
budgeterat. Beställs om möjligt 2019 för leverans 2020. 

§ 368 Skrivelser 
Ingen ytterligare kontakt med Häringe Slott men förhoppning om samarbete kvarstår. 

§ 369 Övriga frågor 
1: Kerstin Ek tar upp frågan gällande Kläder / Trycksaker 
En önskan från medlemmar i Agility finns att ta fram tryck för tävlingsekipage i Agility och de undrar 
om vad klubben kan finansiera eller vara med och finansiera. 
Olika alternativ diskuteras som tex att NBK står för tröja och tryck eller bara tryck etc 
Ett förslag kommer även om att ha inköpsställe med bra rabatter där medlemmar kan köpa kläder 
med tryck. 
 

- Tryck för NBK´s logga med hund säger styrelsen ok till att ta fram dvs att tillverka trycksaken. 
- Kerstin Ek tar fram kostnad för att ta fram tryck och trycket i sig samt övriga kostnader i 

samband med detta till nästa eller framtida styrelsemöte. 
 

Efter att kostnader presenterats så tas frågan upp igen. 
 
2: SBK har en önskan om en lista på funktionärer som kan hjälpa till vid tävling. 
NBK kan ordna en lista på funktionärer men kan inte lova att de alltid finns funktionärer. 
NBK kan låna ut klubbstuga och planer. 
Mikael Hjort informerar SBK om funktionärslista och klubblokal samt planer. 
 
§ 370 Nästa möte 
16/12 klockan 18.30 

§ 371 Micke tackar för visat intresse och avslutar mötet kl. 19.54 

 
Protokollet justeras 

 

 

Ordförande     Sekreterare 

 


