
Protokoll från Nedre Norrlands Beagleklubbs styrelsemöte  
den 20100504 

 
Närvarande: Lotta Magnusson, Hans Feldt, Yvonne Sandberg, Björn Norlin 
 

 
1. Vår ordf. Lotta hälsade oss välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat. 

 
2. BF 2010 i  Södertälje. Björn informerade om BF den 24/4. Det var intressanta frågor 

som kom upp utifrån dagordningen och diskussionerna blev ibland livliga men ändå i 
städade former. Det som visades mest intresse var naturligtvis, motionerna, där flera 
beslutades att bli aktuella i det pågående regelrevideringsarbetet. Ett annat ämne som 
kom upp för diskussion var SBIK:s avelsarbete, där det finns en tendens till att fler 
avelshundar inte är jaktprovsmeriterade, vilket strider mot vårt mål med avel. Sist, 
men inte minst, diskuterades regionernas funktion och mandat. Det som fastslogs var 
att regionerna kan vara ett utrednings och arbetsutskott för lokalklubbarna inom 
regionen. Idag, ska Region Nord arbeta på uppdrag av lokalavdelningarna, ex. med att 
arrangera RM. Om vi vill att regionstyrelsen ska ha ett tydligare mandat, bli mer 
självständiga, sidoordnade i organisationen måste stadgarna omskrivas, vilket kräver 
nya motioner om detta till nästa BF 2012. 

 
3. Utställningen i Sollefteå den 8/5. Yvonne informerar om att det är 11 beaglar anmälda, 

3 st fler än förra året! Yvonne har det mesta under kontroll inför utställningen, 
kommer att få hjälp under dagen av Gunnar Nyman. 

 
4. Nästa nr av Beagle. Lotta informerade om att vi kommer att ha en helsidesannons i 

nästa Beagle. Där kommer att finnas bl.a. vårt jaktprovsprogram, inbjudan till 
utställningen i Hassela, arrangemanget av NM och SM i Hassela. 

 
5. Fast schemaläggning av våra styrelsemöten. Beslutades idag om att vi ska ha 2 

ytterligare möten i år, den 3/8 och 2/11 kl 19.00. 
 

6. Fast mall av dagordning vid våra styrelsemöten. Beslutades att den kommer att 
fastställas av styrelsens arbetsutskott, Lotta, Hans och Björn. Beslutades att Lotta gör 
en fast dagordning som förslag till Hans och Björn för synpunkter. 

 
7. Ekonomi. Hans informerade om det aktuella budgetläget. Saldot idag är 19.500:- i 

klubben. Till detta saldo kan vi lägga in intäkter för utställningen, 2.200:- samt att 
Lotta berättade om en sponsor på 2.000:- till klubben, vilket ger ett saldo på drygt 
23.000:-. Vi har ju även en budgeterad kostnad för kommande utställning men 
sammanfattningsvis är ekonomin för närvarande solid. 

 
8. Öviga frågor. Lotta informerade om en inbjudan till en Jakt och Fritidsmässa           

den 7-8/8 från Kramfors Östra Jaktvårdskrets. Inbjudan innebär en informationsplats 
för NnBIK på mässan som hålls vid Dannero Travbana, strax norr om Kramfors. 
Kostnaden är 650:-. Styrelsen beslutade att klubben ska tacka ja, till mässan. Styrelsen 
planerar vidare för dessa dagar. 
 
Lotta tog upp frågan om arbetet med vår logotype. Förslag om att utveckla vår 
logotype med hjälp av en grafiker. Kostnad 1.200:- kr. Styrelsen godkände förslaget. 



 
9. Lotta tackade oss för visat intresse och förklarade styrelsemötet avslutat. 
 
 
 Lotta Magnusson                                    Björn Norlin 
…………………………………..                    ……………………………………….. 
Lotta Magnusson, ordf.                                     Björn Norlin, sekr. 


