
Falu Brukshundklubb
Protokoll Styrelsemöte
Plats: Klubbstugan
Datum: 2021-06-07, kl. 18.30

Kallade:                                            Post: Kallade Närvaro:
Lotta How Ordf ja ja

Stefan Ollars Vice Ordf. ja ja 

Kari Haponen Kassör ja ja

Gerda Sundström Sekreterare ja ja

Veronica Hagström   Ledamot ja ja

Sofia Öström Ledamot ja ja

Pia Elmquist Ledamot ja nej

Roger Henningsson Suppleant 1 ja ja

Kristina Haponen Suppleant 2                          ja ja
         

Anna Isaksson HUS ja nej

                                                                                                                                                                                       

§65 Mötets öppnande: Lotta öppnar mötet.
 
§66     Fastställande av dagordning och anmälande av övriga frågor. Inköp av agility tunnlar.      
Gräsklippare. Peter vill köpa en begagnad gräsklippare. 

§67 Val av justerare: Stefan O

§68 Föregående mötesprotokoll: Lägges till handlingarna efter korrigering. Fel i 
kassaredovisningen från min sida. Se §72 

§69 Uppföljning av beslut/pågående aktiviteter (att-göra listan)  
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Datum: 2021-06-07, kl. 18.30

§70 Rapport från sektorerna:  

Tävling: Tisdag och torsdags träningarna har kommit igång. Planering inför sommarlägret 
vecka.30 är på gång. Lägret kommer vara onsdag -fredag. Klubbmästerskap kommer att 
köras på helgen v.30. Tyvärr kan vaken agilityn eller rallyn delta på KM vid detta tillfälle som
det ser ut just nu.
Lydnads tävling 18-19/6.  Arbetet och förberedelserna för Rapport SM 2022 pågår.  Önskan 
är att ha rapportsträckan i anslutning till klubbstugan. Agilitytävling 18-19/8 i klass 2 och 3.
HUS: Anna Isaksson informerar att hon i framtiden kommer att sluta men sitter kvar i HUS 
tills flera personer tillkommer pga. att hon ska börja jobba i distriktets utbildningssektor. Vi 
behöver få in engagerade personer i HUS Anna lägger in en blänkare om det i Facebook 
gruppen. Diskussion ang. periodavtalet för avtalsinstruktörer, hur de bör skrivas till nästas 
avtal skall tecknas. 
Hemsidan: Sofia uppdaterar eftersom och ber oss skicka info som skall ut.

§71   Ordförandes rapport: Lotta meddelar att hon skall flytta till Gotland nu så det är hennes 
sista möte som ordförande. Så när dagens protokoll är justerat så är Lotta inte längre 
ordförande. Valberedning är informerad och även distriktet ordförande. Pia Elmqvist har 
avgått från styrelsen med omedelbar verkan pga. privata själ. I och med det så kommer 
Roger Henningson som är förste suppleant kommer att gå in som ordinarie ledamot. Andre 
suppleant Kristina Happonen går då in som första suppleant.  

§72        Kassörens rapport: Sammanfattning av kontoställning:
               E-sparkontot: 51 473,12 kr, inga förändringar under månaden
               Tävlingskontot: 9 668 kr, intäkter 1150 kr i fyra olika poster
                Falu Bk kontot: 170 885,30 kr,
                Kommunens bidrag kom den 10/6. 25 544 kr!!
                månatliga utgifter enligt plan, el, etc
                materialet för gräsklipparstugorna betalda, ca 770 kr.

   Total behållning: 232 026 kr

 Sekreteraren skrev fel i kassan i föregående protokoll ang. kassabehållning blev en 
missuppfattning.

§73  Hoopers (vara eller inte vara samt instruktörer och beslutsgång när det gäller      
utbildning/fortbildning/kostnader). Intresse finns. Kristina H undersöker med hjälp av HUS.

§74       Verksamhetsplan för 2021 - status och ev. revidering pga. lättade restriktioner? I dagsläget  
finns plan.    

§75         Förtroendeuppdraget som styrelseledamot, överlämning till nya och förväntningar? 
Bordläggs till nästa möte

§76         Blir det uppehåll över sommaren i styrelsemöten? Ja det blir det.
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§77          Vem/vilka planerar KM, sommarläger och hundens vecka och till vem/vilka ska förslag       
skickas? Är redan diskuterat se Tävling

§78          Sopsortering ska vi verkligen riva upp tidigare beslut? Nej vi börjar sortera metall glas och 
brännbart.

§79          Chatten hur ska den användas? Ska beslut verkligen tas i chatten? Ang. ekonomiska 
beslut är det ok om det är kostnad under 500kr. Övriga beslut som måste fattas snabbt för göras i 
VU.

§80         Byta ut trasig soptunna 50 kr Styrelsen svarar ja till det.

§81         Studiecirklar/Träningsgrupper upplägg och samordning? Diskussion om hur träningar    
fungerar. Finns det någon cirkelledare så är det helt ok att starta upp träningscirklar.

§82         Sammanställning medlemsenkät 57 svar har kommit in. Många bra svar och idéer från 
enkäten. Vi i styrelsen försöker arbeta efter dom önskemål och förslag som kom in. 

§83       Hundens vecka, ansöka om att få vara vid lugnet eller tex torget? Hur lägga upp de?
Annonsera i tidningen? Anna I har varit på infomöte ang. det. En arbetsgrupp bör sättas 
ihop. Vi annonserar på Facebook om det är några som vill hjälpa till. Kommer att ske vecka 
37.

§84       Skotträning på torsdagar. Var en miss i planeringen pga. av pandemin och kursstart det var  
därför skotträningen blev inställd vid ett tillfälle.

§85      Inkomna och utgående skrivelser: -

§86 Beslut: 
 Kari köper in en skrivare som det finns tidigare beslut på 3000kr.
 En arbetsgrupp sättas ihop för att jobba med hundens vecka.
 Ok att ta ekonomiska beslut i chatten om det under en kostnad av 500kr. 

§87       Övriga frågor: Inköp av agility tunnlar det finns i budget Kristina kontaktar Lotta S. 
Gräsklippare blad Roger köper in. Peter vill köpa en begagnad gräsklippare han får komma 
in med prisförslag. 
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§88 Nästa möte: 20 juni kl. 17.00

§89 Mötets avslutande: Lotta avslutar mötet 21.42 och tackar för sig. 

Protokollförare Ordförande
         

Justerare

Att göra listan

Beslutad Vad Beskrivning och kommentar Ansv. Klar
Förtjänsttecken kriterier Styrelsen Under 

2021
Ojämn 
plan

Fyllnads massor på gamla planen behövs till 
våren. Vi kollar upp vad det ev. kommer att 
kosta.

Amanda.

Gräsklippa
rna

Behövs en instruktion på gräsklipparna hur 
man parkerar dom.

Roger Tidig 
vår2021

Sandning 
av vägen

Ev beställa en sandlåda till och kolla upp vad 
det kostar att få det sandat

Kari Hösten
21

Sopsorteri
ng

Vi behöver börja sopsortera. Minska kärl. 
Vända kärl. Metall, plast glas bör sorteras.

Gerda Kari Nästa 
mötesp
rotokoll

Postfacket Vi betalar ca 6000 kr/år. Vi försöker få all post 
digitalt.

Kari Under 
året.

Tavla Helge Sanden tavlan Karin Berggren har den 
hemma för värdering återkommer med värde.

Gerda Nästa 
möte
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