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 Kallade:                                             Post:  Kallade Närvaro: 
  
 Vakant  Ordförande 
 
 Stefan Ollars  Vice Ordf.  ja ja 
    
 Kari Haponen  Kassör  ja ja 
       

 Gerda Sundström  Sekreterare  ja ja 

     

 Veronica Hagström    Ledamot  ja ja lämnade efter 
                                                                                                                                                    §99 

 

 Sofia Öström  Ledamot  ja ja 
 
 Vakant  Ledamot 
   

 Roger Henningsson  Suppleant  ja ja 
      
 Kristina Haponen   Suppleant                           ja ja 
                  

          

 Anna Isaksson   HUS  ja nej 
     

  

    

          

 
 
§90 Mötets öppnande: Vice ordförande Stefan förklarar mötet öppnat. 
  

§91     Fastställande av dagordning och anmälande av övriga frågor. Gräsklipparna.  
 

§92 Val av justerare: Kari H 

 

§93 Föregående mötesprotokoll: Lästes igenom, godkändes och läggs till handlingarna. 
 
§94 Uppföljning av beslut/pågående aktiviteter (att-göra listan)   
 

§95 Rapport från sektorerna:   
 

Tävling: Tävling rapportera följande från helgens tävlingar ca 30 startande. Tävlingar som 
kommer här näst 12 och 13 augusti måste tyvärr ställas in för det fattas tävlingsledare och 
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funktionäst brist. Sommarläger 28-30/7. KM kommer att vara 31/7 -1/8. Domare inte klart 
än.  
HUS: Nytt periodavtal för Sara Nyberg Hansson är skrivet. 
Kristina Haponen vill gärna jobba i HUS. Kristina går nu kurs privat för Hoopers. 6500kr 
skulle det kosta att köpa in Hoppers hinder till klubben. Vi tar upp frågan igen nästa möte.  
Ang. instruktörer har vi samma instruktörer som förra året förutom Lotta How som har 
flyttat.  
Hemsidan: Sofia håller på att sätta sig in i sidan hon försöker att strukturera upp den. 
Styrelsen beslutar att Sofia får ta bort alla andra administratörer på Facebook sidan för att 
kunna börja om på nytt. Vill man vara administratör får man höra av sig till Sofia.   
Kök: Svårt att få hjälp i köket. Sofia lägger ut på hemsidan att vi behöver hjälp med köket.  

 
§96   Ordförandes rapport: Ett VU beslut tagit ang. transformator till gräsklipparna. 

Valberedningen kontaktad ang. styrelseposter som är vakanta.  
 

§97        Kassörens rapport: Kari kommer att gå in på Swedbank och kontrollera vilka som har 

               behörighet på banken.  
 
               Ekonomiskt läge 20210620: 
               Saldo på konton: E-sparkonto: 51 473:12  (inga transaktioner sedan årsskiftet) 
               Tävlingskontot:  9 668:- ( samma som förra mötet, inget nytt) 
               Falu BK: 171880:30   (26 st. "småtransaktioner, samt ett par som skulle till tävlingskontot, 
               saldoförändring sedan förra mötet: +995 kr) 
               Summa av de tre kontona: 233 021:- 
               Framtida betalningar: Falu Energi & Vatten och Skellefteåkraft, 2140 kr resp. 748 kr. 
               Studiefrämjandet har skickat första redovisningen av instruktörsarvoden. 
 
 
  
              

§98         Bordlagd fråga från föregående möte. Förtroendeuppdraget som styrelseledamot, 
överlämning till nya och förväntningar? Önskemål att när man kommer in ny i styrelsen att 
man får en introduktion om vad som förväntas av en.  

 
§99         

 Två styrelseledamöter har avgått (Lotta H och Pia E ) och Pia E fortsätter att vara instruktör. 
Kristina Haponen kommer att gå in som ledamot.  

  Vi har ju skrivit in Roger som ordinarie ledamot, ska den andra platsen tas av Kristina? Nej 
omval måste göras.  

 Vi blir ju utan suppleanter, men vi har en styrelse. 

 Går det att få valberedningen på en punkt under/i slutet av mötet? För att se hur vi och de 
vill hantera den uppkomna situationen. Dom är kontaktade. Kan dom ev. komma till ett 
möte.  
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§100     Bästa starten kursböcker betalning. Vi kommer fram till att Helene ska hålla en kurs för 
tävlings intresserade i höst. Klubben annonser kursen på hemsidan.  Ang. Helenes kostnad 
för kursen står klubben för den efter avslutad kurs för medlemmar.  

 
§101     Hundens vecka v37. Förslag är att ha lydnadsdelen för klass 3 inne i stan på medborgar 
              platsen. Datum för tävlingen är 18/9. Kommunen kommer att kontaktas. Stefan kontaktar 

              Nina C ang. material.  
  
             
 
§102      Inkomna och utgående skrivelser: Inget inkommit. 
 
§103  Beslut: Styrelsen beslutar att Sofia får ta bort alla andra administratörer på Facebook sidan 

för att kunna börja om på nytt. 
 

§103      Övriga frågor: Gräsklipparna ena motorn är det fel på skulle kosta ca 4000kr att reparera. 
               Roger kollar vad som behövs och återkommer med mera exakt pris hos Dala Lantbruks- 
               maskiner.      

            
§104      Nästa möte: 2/8-21 kl. 18.00 

 

§105 Mötets avslutande: Stefan Avslutar mötet kl. 19.08  
  

 

 

 

 
 
 
 Protokollförare   Ordförande 

            

  
 

 

 

 Justerare 
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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 

     

     

     

     

     

 


