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 Kallade:                                  Post:   Kallade  Närvaro: 
  
 Gerda Sundström  Ordförande              ja             ja           
 
 Roger Henningsson  Vice Ordf.  ja   ja  
    
 Kari Haponen   Kassör   ja   delvis via telefon
       

 Vakant    Sekreterare    

     

             Veronica Hagström   Ledamot  ja   ja  
                                                                                                                                                
            Sofia Öström   Ledamot  ja   ja 

  

 Therese Lilja   Ledamot  ja              ja          
   

 Kristina Haponen  Suppleant  ja   ja  
    
 Johan Eriksson   Suppleant                      ja   nej         
  

          

 Anna Isaksson    HUS   ja   nej  
    

          

 
 
§18 Mötets öppnande: Mötet öppnades av ordförande Gerda Sundström 
 

§19       Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor: Övriga frågor:  
  Uppdraget/arbetsfördelning i styrelsen, Belysningen, Motivera ideella, Majbrasan 
  

§20 Val av justerare: Sofia 

  
§21 Föregående mötesprotokoll: Föregående mötesprotokoll lästes igenom och lades till 

handlingarna 
 
§22 Uppföljning av beslut/pågående aktiviteter (att-göra listan) 

➢ Therese och Gerda tar in offerter för fyllnadsmassor till Gamla 
planen. 

➢ Kristina och Gerda rengör heltäckningsmattan i träningsrummet 

➢ Gerda ansöker om tillstånd för majbrasa på klubbområdet 

➢ Agrias hundpromenad kommer att genomföras på Falu BK den 21 maj. 
Gerda samordnar de aktiviteter vi kan erbjuda med Agrias representant  
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➢ Falu BK deltar på Granngårdens husdjursdag den 19 mars med uppvisning av 
aktiviteter med hund kl. 10.00-14.00. Sofia gör en folder med info om 
klubben att dela ut 

➢ Sofia testar beställning och försäljning av plastpåsar för ökade intäkter till 
FBK 

➢ Klubben firar 75 år i år. Det ska firas! 

➢ Hur ska vi öka intresset för Brukset på klubben? Vi tänker att det är viktigt 
att fånga upp det intresse och den efterfrågan på kurser som finns, men 
som inte kunnat mötas upp just nu och under pandemin. Flera förslag kom 
upp med inriktning mot nybörjare; helgläger med prova på t ex sök, och där 
deltagarna förbinder sig att delta som funktionär/figurant på tävling nån 
vecka senare, idéer om nybörjarkurs, funktionärsutbildning, teorikväll (-ar), 
träningstävlingsdag, fadderverksamhet mm. 
 

§23 Rapport från sektorerna 
Tävling: Tävlingssektorn behöver förstärkning under året då Stefan och Cecilia kommer att 
ägna mycket tid åt SM i Bruks som arrangeras av Daladistriktet så Tina Skyllbäck och 
Therese Lilja kommer att ansluta till sektorn. Annelie avgår. Fundering: Ska Rallylydnad, 
Agility och Hoopers utgöra en egen tävlingssektor?  
 
Brukshundklubben har dispens att få träna och tävla i skog och mark under den så kallade 
"hundförbudstiden"(perioden 1 mars - 20 augusti), se: 
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/dispens-hundforbudstiden/ 
Prov/tävling Verksamhet med lös hund under den så kallade hundförbudstiden i samband 
med prov eller tävling ska ledas av en utsedd tävlings-/prov-ledare, auktoriserad för den 
gren provet/tävlingen avser. 

  Träning/uppvisning Verksamhet med lös hund (enskild eller gruppverksamhet) under  
  hundförbudstiden i samband med träning eller uppvisning ska ledas av en träningsledare, 
  som ska ha ett giltigt träningsledarbevis. Träningsgruppers verksamhet ska vara känd och 
  sanktionerad av klubben. En mer detaljerad information om rutinerna kring tränings- 
  ledarbevis och det ansvar som gäller kommer att anslås på klubbens anslagstavla.  

  HUS Instruktörsmöte bokat den 5 april i klubbstugan. Efterfrågan finns på kurser så vi  
  behöver hitta instruktörer som kan hålla dessa kurser.  

  Hemsidan Justeringar fortgår för att få sidan mer enhetlig och lättläst. 

Kök: Veronica och Sara hjälps åt med att fylla på i kyl och skafferi så att det finns fika, dryck 
och något ätbart till försäljning i klubbstugan samt att det finns städmaterial. Saknas något, 
skriv upp det på svarta tavlan. 
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§24 Ordförandes rapport  
  Distriktet har årsmöte på zoom den 20 mars. Gerda och Veronica anmäler sig. Torsdag den 

7/4 17.30 har styrelsen ett möte med genomgång av bl a målstyrning. Nina Christofferson 
deltar.   

 
§25    Kassörens rapport:  

Kontoställning 2022-03-10: 
E-sparkonto: 51 472 kr 
Falu Bb tävling: 30 443 kr 
Falu Brukshundklubb: 174 865 kr 
Summa 256 781 kr 

 
Intäkter och Kostnader enligt förväntningar: 
El till Falu energi och Skellefteå kraft   lite mera normala nivåer för januari och februari. 
Storbutiken ICA Falun 1 141 kr 

 
I övrigt inga överraskningar. 
Skulle behöva årsmötesprotokollen påskriva så att vi får ut bidraget från kommunen på ca 
22 000 kr så tidigt som möjligt. 

 
 
§26    Inkomna och utgående skrivelser: 

Inga 

 
§27 Gruppen “Tävla för Falu BK” som startats upp av Tävlingsektorn ligger på is tills planerna är 

brukbara igen. Uppstart och genomgång av villkor för deltagande lämnas över till 
Tävlingssektorn inför vårens träffar. 

 
§28  Övriga frågor: 

  Motivera ideella. Liten studiecirkel i styrelsen som startar vid nästa styrelsemöte och där  
  kapitlen fördelas på styrelsemedlemmarna. Kari börjar med att följa upp kapitel 1.  

  
   Tid-relät för utebelysningen fungerar inte, byts ut så snart som möjligt. 
  
   Uppdraget/arbetsfördelning i styrelsen bordläggs till nästa möte. 
 

§28      Nästa möte. 
  Möte målstyrning: Torsdag den 7/4 kl. 17.30 
  Styrelsemöte: Tisdag den 19/4 kl. 18.00 
 

§30 Mötets avslutande: 
 Mötet avslutades ca 20.20 
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Kristina Haponen   Gerda Sundström 
Protokollförare   Ordförande 

            

  
 

 

Sofia Öström 

Justerare 

 

 

 
 
 
Att göra- listan 

 

Be
slu
ta
d 

Vad Beskrivning och kommentar Ansv. Klar 

  Förtjänsttecken kriterier Styrelsen Under 
2022 

 Ojämn plan Fyllnadsmassor på gamla planen behövs till 
våren. Vi kollar upp vad det ev. kommer att 
kosta. 

Gerda och 
Therese tar 
in offerter  

Så fort 
snön är 
borta. 

     

 Gräsklipparna Behövs en instruktion på gräsklipparna hur 
man parkerar dom. 

Roger Tidig 
vår2022 

 Heltäckningsmatt
an 

Boka tid för rengöring av mattan  Kristina 
+Gerda 

snarast 

 Majbrasa Ansök om tillstånd Gerda snarast 

 75-årsjubileum Gör en projektplan Styrelsen tidig vår 

 Försäljning pl.pås Boka och informera medlemmar Sofia snarast 

 Agrias 
hundpromenad 

Gerda och Agrias representant med hjälp 
medlemmar 

Gerda 21 maj 

     

     

     

     

 


