NJUDUNGS BRUKSHUNDKLUBB
Mogläntan, Skede

PROTOKOLL 20/01
fört vid medlemsmöte
2020-06-09

Närvarande: 23st
§20-01

Mötet öppnade
Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen.

§20-02

Godkännande/ fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes utan ändringar och tillägg.

§20-03

Val av justerare
Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Gertrud Andersson.

§20-04

Ordförande har ordet
04-1
Städdag
Dagen genomfördes enligt plan, ett gäng tappra medlemmar som bidrog med sin
tid. Vi var ca 20 perosner på plats. Container beställdes och området är nu
tömt på spill.
04-2

Covid -19
Vi har fortsatta restriktioner och följer folkhälsomyndigheternas
råd. För mer information hänvisar vi till deras hemsida.

04-3

Presentation av distriktets ordförande och sekreterare
Distriktets ordförande Billy Andersson och sekreterare Ann- Christine Holm
fanns på plats på dagens medlemsmöte. Ordförande berättar om hans
engagemang inom Bruks och oron över att det blir allt färre på klubbarna som
praktiserar denna gren. Distriktet har därför valt att sponsra utbildning inom
bruksgrenar, varje klubb har möjlighet att skicka en instruktör på utbildning,
kostanden står distriktet för.

04-4

Nyhetsbrev
Nytt för i år är att ordförande har börjat skriva nyhetsbrev, dessa kommer via
mail 1 gång / månad.

04-5

Sommarbilder på Facebook
Ordförande har startat en tråd på Facebook där varje medlem uppmanas att
publicera en valfri sommarbild på sin hund.

04-6

Tävling på facebook, ”Bästa ….”
Ordförande har startat en tråd på Facebook där varje medlem uppmanas att
publicera en valfri bild/ film inom ämnet. En populär tävling där antal likes
avgör vem som vinner. Vinnare redovisas på kommande fest.
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§20-05

Info från kassören
Hannah redovisar för kassörens räkning. Ekonomin ser ok ut, vi har fått in alla
kursavgifter från vårens kurser. Vi har även fått in hyran från distriktet. Inga oväntade utgifter
har i dagsläget tillkommit.

§20-06

Info från sektorerna
06-1

UBS
Vårens kurser har trots covid löpt på, viss anpassning har gjorts.
Stort intresse för valpkurs vilket resulterade i hela 3 valpkurser.
Samtliga instruktörer har hållit kurs vilket påverkar höstens kurser.
I dagsläget kommer vi att ha en valpkurs och ett gäng med korta
dagskurser. Större kurser kommer vi inte att kunna erbjuda.
Pga detta har UBS ansökt om att få skicka upp till 5st på
instruktörsutbildning hösten 2020. Styrelsen har godkänt detta
och utbildningen kommer att hållas hos NBK.
UBS ställer en fråga till medlemmarna. Ska man kunna öronmärka
pengar genom att skapa tillfälliga evenemang? Medlemmarna röstar ja.

06-2

Tävling
Styrelsen har godkänt inköp av hinder till lydnad. Ewa ställer
frågan om hindret ska skickas eller om de kan åka och hämta
hindret på plats. Medlemmarna tog beslutet att Ewa och
Christina avgör själva hur de vill göra med frakten.
Lydnadstävlingen alla klasser 19/9 och Appell tävling 24/10.
Lydnadstävlingen i maj blev inställd.
KM i lydnad kan komma att sammanfalla med tävlingen i höst, beslut ej taget.

06-3

Rally
Rallytävlingen som skulle hållas den 6/6 ställdes tyvärr in.
Vi ser fram emot höstens tävling istället den 6/9.
Rallysektorn funderar på om vi ska ta in ytterligare en domare,
då vi misstänker att folk är tävlingssugna.
Anette och Lotta kommer att hålla en fortsättning på nybörjarkursen
Förslag är att dessa två tillfällen hålls i augusti. Information kommer inom kort.

06-4

Utställning
Året utställning är pga SKK:s riktlinjer inställd.

06-5

Förvaltning
Orwar redovisar för denna sektor.
Det finns ett behov att byta vindskivorna på vissa byggnader, detta kommer
att göras. Pumpen på toaletten måste också bytas. Även detta kommer att göra
inom kort.
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06-6

Trivsel
Trivsel är en sektor i stort behov av folk.
Christina som sköter trivsel framför önskemål om att man kontaktar henne om
något skulle ta slut, gäller såväl städartiklar som fika.

06-7

PR/ Hemsida/ Facebook (köp o sälj)
Hannah redovisar för hemsidan och Facebook. Uppdateringar sker löpande. Nytt
för i år är att NBK har startat en Köp o Sälj sida på Facebook, en redan nu
populär sida.
Då agilityn har blommat upp igen så har vi även startat en NBK Agility grupp på
Facebook, där kan de som vill gå med och bjuda in till spontana träningsträffar
eller bara dela med sig av tipp o trix.

§20-07 Medlemsinformation
07-1

Avtalsinstruktör
NBK har beslutat att enligt förra medlemsmötet påbörja ett
samarbete med Caroline Alupo. Kontraktet är signerat och
det finns i dagsläget 4 olika sommarkurser upplagda på hemsidan.

07-2

Parkour
Lekområdet är städat och vi förbereder nu ytan för parkour.
En bana som förstärker hundens självförtroende.
Beslut togs att det är ok att ta ner enarna om kommunen ger klartecken.

07-3

Agilityhinder
Styrelsen har tagit beslut på att agilityhinder får lov att stå framme
under perioder då det inte pågår ordinarie kursverksamhet.
HU kommer ”varje” vecka att ställa upp en veckas bana,
man hittar denna bana i Facebook gruppen NBK Agility.
Styrelsen påtalar även att agilitybanan och dess hinder inte är en
lekplats för barn.

07-4

Policy & Trivselregler
Policyn sitter nu uppsatta på anslagstavlan inne. Policyn kommer att läggas
upp på hemsidan.

07-5

Omstrukturering sektorer
Styrelsen har beslutat att göra en omstrukturering av sektorerna. Detta pga
att det i dagsläget är ont om folk i samtliga sektorer. En första sektorsträff i denna
konstellation kommer hållas i augusti/ september. Till denna träff kallas samtliga
aktiva inom sektorerna men även de som på något sätt kan tänka sig att hjälpa till
på klubben. Efter detta möte kommer sektorerna delas upp i mindre grupper för
vidare arbete inom den sektor man då eventuellt väljer att sitta med i.

3

07-6

Samarbete Hundungdom
NBK och hundungdom har haft ett inledande möte angående
framtida samarbeten. Båda ser mycket fram emot ett samarbete.
De hinder som finns i dagsläget tillhör NBK, nyinköpta hinder
kommer tillhöra hundungdom. All vinst vid event genom
hundungdom kommer att tillfalla dem, ingen vinst kommer att
tillfalla NBK. NBK kommer att ha automatiskt rätt till 5st
platser/ kurs som hålls i hundungdoms regi. Platserna tillfaller
hundungdom om NBK inte kan fylla dessa. Vid evenemang där
hundungdom kommer att boka anläggningen så kommer hyra
inte att tas ut.
Möte för uppstart av hundungdom hölls den 1 juni, styrelse
och valberedning är nu satt.
Ordf.
Frida Strand
Sekr.
Evelina Merkert
Kassör.
Malin Isaksson
Ledamot.
Regina Laakso
Ledamot.
Fillipa Bergvall

07-7

Medlemsfest
Vi har nytt datum för medlemsfesten, 29 augusti.
Mer information kommer! Kvällen kommer bland annat innehålla pristutdelning
för Facebook tävlingen ”Bäst..”

07-8

Städlista
Styrelsen har tagit fram ett förslag på en städlista, denna sitter
anslagen på tavlan i klubbstugan. Det vi vet redan nu är att det
behövs mer folk och vi ser fram emot att fler visar intresse för att
hjälpa till.

07-9

Foto tävlingsekipage
Nytt förslag på hur vi anslår tävlingsekipagen, förslaget är att
varje ekipage anmäler sitt intresse för att få en egen tavla.
Föraren skickar en bild till ordförande, när bilden finns upplagd
är det sen upp till föraren att uppdatera resultaten. En liten avgift
kommer att tas ut för inköp av ram. Beslut togs att förslaget läggs
upp på Facebook och att beslut om denna tars på nästa medlemsmöte.

§20-08 Övriga frågor
08-1
Kalender för studietimmar sitter i glasskåpet, alla sammankomster
ska föras in där. Antal räcker.
08-2

Efterfrågan finns på att ta ner kunnig inom lydnad för kurs inom de
regler som finns idag. Kostnad splittras på antalet deltagare.

08-3

Hannah påtalar bristen av engagerade i sektorerna. Vi behöver mer folk.
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08-4

Billy ställer frågan att om det finns någon som kan tänka sig att
ta sig an distriktets hemsida. Önskan är att man kontaktar distriktets ordförande.

08-5

Avtackning av Ewa som nu har valt att vårterminen 2020 blir hennes sista kurs
som instruktör hos oss.

§20-09 Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:

Hannah Lager
Sekr.

Anna-Karin Hardebrink
Ordf.

Gertrud Andersson
Justeringsman

5

