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Protokoll möte mellan styrelsen och VG UBHK 

Tid: Torsdag den 31 oktober, kl. 19.00  

Plats:   Klossen, Ålidhem, Umeå 

Närvarande: Jennifer Blomberg, Peder Nimrodsson, Karin Nylander, Martin Feuk 

  Helen Israelsson, Jennifer Ljungblad, Carina Johansson, Ulla Bergqvist,  

  Björn Bjurggren, Maria Burman, Erica Svanered, Frida Westergren, Pether  

  Ericsson, Ingrid Wenkert Andersson, Frida Sjölander, Lena Wiklund, Eva  

  Wikström, Linda Boström, Amanda Nordén 

 

§1. Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

 

§2. Val av ordförande 

Till ordförande valdes Martin Feuk 

 

§3. Val av sekreterare 

 

Till sekreterare valdes Karin Nylander 

 

§4. Fastställande av dagordning 

 

Dagordningen fastställdes  

 

§5. Val av justeringsperson 

 

Till justeringsperson valdes Björn Bjurggren 

 

§6. Inköp med kvitton, kontantfri förening & betalningssätt för fika 

Sekreteraren framförde önskemålet att inköp av fika, anmälningar till träningar mm 

endast ska kunna göras med swish.  

Vad gäller inköp till olika VG ska respektive VG sammanställa en lista på vilka af-

färer de handlar på, och skicka in till Styrelsen senast 1:a december. Styrelsen kom-

mer därefter kontakta dessa affärer för att komma överens om att samtliga inköp till 

UBHK faktureras. Därmed kommer vi ifrån att enskilda medlemmar behöver ligga 

ute med pengar. 

 

§7. Matsvinnet i köket 

 

Lena Wiklund, Stuggruppen, informerar om vikten av att kolla av vad som finns i 

köket innan inköp sker till olika evenemang. Bättre kommunikation minskar mat-

svinnet. De Coop-kort som finns handhas av Stuggruppen och lånas ut vid behov. 
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§8. Förslag och diskussion kring sammankallandes eventuella framtida roll i sty-

relsen – genomgång av eventuella andra förslag och idèer 

 

Förslaget att adjungera de olika VG till styrelsemöten diskuterades. Förslaget be-

möttes positivt. Adjungering provas från och med nästa möte den 18:e november kl 

18.30 i Klossen. Dagordning skickas ut ca en vecka innan mötet. 

Peder Nimrodsson gick igenom VG:s aktiviteter inför sammanställning av årsmötes-

handlingarna. Ett förslag med nya mallar för årsmöteshandlingarna kommer att 

skickas ut till VG. 

 

§9. Vi-känslan i Klubben & möjlighet engagera fler. 

Vikten av att VG engageras i kommande styrelsemöten för vi-känslan underströks. 

Förslag att dela ut utmärkelser i omgångar under årsmötet och ej koncentrerat disku-

terades.  

 

§10. Hemsidan – frågestund, feedback, idéer 

 

Jennifer Blomberg demonstrerade den nya hemsidan och svarade på frågor från del-

tagarna. 

 

 

§11. VG:s punkter 

 

a) Lydnad 

- Kan vi flytta bruks och lydnadstävlingar till bättre planer nästa sommar? 

Möjligheten hyra andra planer bör undersökas. 

Nya planer för UBHK flytt finns ej till nästa år. 

Jennifer Blomberg kontaktar Kommunen. 

 

b) Bruks 

- Inköp av baracker till Klubben att ta med till nya området, stugan är inte 

hälsosam 

Anslag söks från Umeå Kommun för inköp av baracker.  

 

- De som jobbar aktivt i Klubben borde belönas ex med kurs eller gratis tid i 

Loboo 

Olika förslag diskuterades. VG budgeterar för bensinersättning vid ex arrange-

mang av tävlingar.  

 

- Hur tänker vi runt våra appellplaner som är mest jord? 

Se ovan. 
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c) Agility 

- Nya sättet att annonsera kurser (genom SFR) 

Ingen kostnad för denna annonsering finns. Det påverkar ej heller poängsätt-

ningen.  

Fördelen är att faktureringen går via Studiefrämjandet och ej kassören. 

Jennifer Blomberg funderar över hur annonsering av kurser ska samordnas med 

annonsering på FaceBook. 

 

- Budget 

Se ovan. 

 

- Köket på tävling 

Exakt frågeställning är ej klar, får klargöras till nästa möte. 

 

- Nya området 

Agilitygruppen önskar inkluderas i kommande diskussioner vad gäller flytten. 

Gruppen uppmanas komma in med förslag på person att sitta i flyttgruppen. 

Förslag lämnades att representanter från de olika VG kommer att ingå i en ny 

flyttgrupp. 

 

- Informationsvägar och framförhållning 

Längre framförhållning inför kommande möten önskas. 

 

d) HUG 

- Behov av att utbilda fler allmänlydnadsinstruktörer, strategier för det? 

Riktade personliga uppmaningar? Komprimerad utbildning för aktiva 

medlemmar som redan har lång erfarenhet av hunddressyr? 

 VG uppmanas komma med förslag på lämpliga personer inom sina respektive  

 grupper.  

 

§12. Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor fanns. 

 

 

§13. Mötets avslutande 

 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 
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Justeras 

 

 

  

 

__________________________  ____________________________ 

Martin Feuk, ordförande  Björn Bjurggren, justerare 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

__________________________  

Karin Nylander   

 


