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 Kallade:                                            Post:  kallade Närvaro: 
 Vakant  Ordf.  -  -  
 
 Stefan Ollars  Vice Ordf.  ja ja 
    
 Kari Haponen  Kassör  ja ja 
   
 Gerda Sundström  Sekreterare  ja nej, förhinder
    
 Veronika Hagström    Ledamot  ja ja 
    
 Sofia Öström  Ledamot  ja ja 
     
 Vakant   Ledamot  - - 
       
 Roger Henningsson  Suppleant 1  ja ja 
     
 Kristina Haponen      Suppleant 2                           ja ja 
                 
          
 Anna Isaksson   HUS  nej nej 
     
        
    
          
 
 
§124 Mötets öppnande: Ordförande Stefan Ollars öppnade mötet 
 
§125 Fastställande av dagordning och anmälande av övriga frågor.   
 Dagordningen fastställd, med tillägg av övriga frågor: Skrivaren, Ersättning för utlägg och 

omkostnader-policy 
 
§126 Val av justerare: Roger Henningsson valdes till justeringsman 
 
§127 Föregående mötesprotokoll: Ordförande gick igenom föregående protokoll som lades till 

handlingarna 
 
§128 Uppföljning av beslut/pågående aktiviteter (att-göra listan )  
 
§129 Rapport från sektorerna:   
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Tävling:  
Till Lydnadsklass 3:s tävlingar lö-sö 18-19/9 har fyra anmälningar inkommit för lördagen, så 
den tävlingen genomförs. Till söndagens tävling finns i dagsläget inga anmälningar.  
Sök/Rapport den 25/9, tre anmälda till Sök.  
Lydnadstävling 24/10 Rapport, två anmälda 
 
HUS:  
Pia Elmström, instruktör, kommer att flytta ifrån Falun så vi förlorar ännu en instruktör på 
klubben. Lottas flytt är dock framskjuten på obestämd tid.  
Flera kurser pågår nu; valp-, unghund- , allmänlydnad och Hoopers.  
Nya kurser ligger ute till senare start i höst; valp-, unghund, Hoopers, ev. en hundmöteskurs 
och två rallylydnadskurser. 
 
Hemsidan:  
Hemsidan är under utveckling och är nu mer användarvänlig, men vi avvaktar SBK:s info om 
den hemsidesmall som kommer att finnas till hjälp för lokalklubbarna i början av nästa år. 
Hanteringen av inkomna mail till info@falubk och till medlemskap@falubk.org -med svar 
från tävlingssektorn- diskuterades och även hantering av kursanmälningar som kommit in 
via Messenger. Borde bara vara bara en kanal till anmälningar. 

  
§130 Ordförandes rapport:  
 Inget att rapportera denna gång. 
  
§131 Kassörens rapport:  
 2021 09 04 kassabehållning: 
 -E-sparkonto: 51 473 kr (Inga transaktioner under månaden) 
 -Tävling:  21 623kr (10 065 kr intäkt från två Agilitytävlingar + 2x 150 kr under månaden) 
 -Falu Bk :195 240 kr  
 Kassabehållning: 268 336 kr 
 
 Utgifter: Skellefteå kraft: 511 kr, gräsklippare: 3123 kr, Falu Energi: 3553 kr (engångskostnad 

slamtömning), återbetalning av inställda kurser, Sund med Hund 
 
 Intäkter: Kurser;  Unghund, Hoopers, Allmänlydnad samt fikaförsäljning och anmälningar till 

tävling i Hundens Vecka. 
  
  Till medlemsmötet gör kassören iordning en resultatrapport som kan presenteras 

medlemmarna. 
 
§132     Hyra av en plan/stugan 
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 Uthyrning   Medlemmar  Icke medlemmar:  
  
 Stugan halvdag /4 tim  250 kr  500 kr 
 (medlemmar har alltid tillgång till kök och toaletter) 
 
  
 En plan halvdag /4 tim  250 kr  500 kr 
  
   
 Campingavgift/ dygn (ingen el) p-plats 3    0 kr  50 kr 
   
 OBS! Minst en plan ska alltid finnas ledig för medlemmarna. 
 AGILITYPLANEN, förfrågningar om uthyrning ställs till styrelsen via Anna 
 
§133     Träning på klubben utan medlemskap 
 Att träna på klubben utan medlemskap i vår lokalklubb är ok vid enstaka tillfällen. Däremot 

krävs medlemskap i SBK. Vid regelbunden träning ska medlemskap i vår lokalklubb betalas. 
 
§134    Belysningen på agilityplanen 
 Belysningen behöver åtgärdas då endast en strålkastare fungerar nu. Kari kontaktar Pinge 

för ök om inköp av strålkastare och hyra av lift så snart som möjligt.  
 
§135    Medlemsmötet, planering 
 
 Avtackningar kommer att ske av 2020 års avgående styrelseledamöter : Annelie och 

Amanda, blommor och choklad/Stefan fixar.  
 
 Sent, men till slut, 2020 års KM-vinnare får vandringspriserna (får behållas till årsmötet), 

2021 segrare tar över dem vid årsmötet i vår. Sofia köper in hundgodis till vinnarna i Bruks, 
Lydnad, Rallylydnad och Agility 

 
 Redovisning och analys av medlemsenkäten/ Veronica 
 
 Ny logga eller inte? Ev. omröstning/Sofia 
 
 Info om allmänna träningskvällar tisdagar och torsdagar (info finns på hemsidan). 
 
 Fråga om det finns frivilliga att jobba för klubben: köket, tävlingar, etc 
 
 Pandemins konsekvenser känns fortfarande på aktivitetsnivån. 
 
§136    Obemannat kök vid  tävlingar 
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 Några i styrelsen anser att tävlingsledaren måste se till att någon person ansvarar för 
försäljningen istället för att ha självbetjäning. 

 
§137     Sopsortering 
  Veronica gör iordning skyltar till soptunnorna; Glas, Metall, Brännbart. Resterande skräp 

lämnas i stugan för sortering. Separat sortering och bortfraktning av kartonger och elskrot i 
de fall det blir något. 

 
§138    Hundens vecka  
 Planeringen är klar och en affisch med hålltider för aktiviteter på klubben och föreläsningar 

via Studiefrämjandet har färdigställts. En annons i Annonsbladet om evenemanget som 
bekostas av Studiefrämjandet är inlämnad för tryck och kommer ut i helgen.   

    
§139 Inkomna och utgående skrivelser  
 Inga skrivelser har inkommit eller gått ut 
 
§140 Beslut:  
 -Belysning till agilityplanen ska köpas in och monteras. Kari kontaktar Pinge i ärendet 
 -Träning på klubben av icke lokalklubbsmedlemmar är ok vid enstaka tillfällen, men vid 

regelbunden träning ska medlemsavgift i lokalklubben betalas. Medlemskap i SBK är en 
förutsättning. 

 -Den som har utlägg för klubbens räkning ska lämna kvitto och ev. reseräkning till kassören 
för att få ersättning för utlägget.  

 
§141 Övriga frågor:  
 Skrivaren har till slut kunnat beställas. Kari hämtar och levererar den till klubben snarast. 
 Ersättning för utlägg och omkostnader diskuterades. Den som har utlägg och omkostnader 

ska få ersättning för detta.    
 
§142 Nästa möte:  

Nästa styrelsemöte är förlagt innan medlemsmötet, söndag den 19 september kl. 15.00. 
Kari och Kristina påminde om att de har förhinder och ej kan närvara den 19/9. 

 
§143 Mötets avslutande:  
 Stefan Ollars avslutade mötet  kl. 20.37 
 
 
 
 Kristina Haponen   Stefan Ollars 
 Protokollförare   Ordförande 
 
 
 
 Roger Henningsson 
 Justerare 
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Att göra listan 
 
Beslutad Vad Beskrivning och kommentar Ansv. Klar 
  Förtjänstkriterier Styrelsen  Under 

2021 
 Ojämn 

plan 
Planen behöver jämnas ut. Kostnad Amanda  

 Gräsklippa
re 

Instruktion hur de fungerar när man parkerar 
de. 

Roger Våren 
2021 

 Sandning 
av vägen 

Ev beställa sandlåda. Kolla kostnad Kari Hösten 21 

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

Gerda.  Nästa 
möte. 

     
     
     
     
     
     
     
     
 


