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§1

Mötets öppnande:
Ordförande Gerda Sundström öppnade mötet och önskade alla välkomna

§2

Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor.
Dagordningen fastställdes och övriga frågor lades till § 22

§3

Val av justerare:
Therese valdes till justerare

§4

Föregående mötesprotokoll:
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och godkändes

§5

Uppföljning av beslut/pågående aktiviteter (att-göra listan).
Se att-göra listan nedan

§6

Rapport från sektorerna:
Tävling:
Två möten har genomförts med planering av tävlingar och bemanning av dessa
med funktionärer. Tre av fyra klasser lydnad under helgen 30/4-1/5 har ställts
in pga återbud från tävlingsledare.
Gruppen "Tävla för Falu BK" är lagd på is tills vidare och pga avsaknaden av två
personer som vill ansvara och leda träningarna. Tanken med gruppen är bra
och TÄS tar nya tag till hösten.
Årets första officiella tävling kommer att bli 26/4, en kvällstävling i Rallylydnad,
nybörjarklass x2.

Vid det senaste planeringsmötet inför vårens och sommarens tävling deltog
endast en tävlingsledare och en tävlingssekreterare, men de närvarande var
eniga om att tävlingarna ska kunna genomföras ändå.
Under en tisdagsträning i Maj planeras en träningstävling i Lydnadsklass 1 och
2. Det är två blivande lydnadsdomare som har detta som uppgift i sin
utbildning. Mer information kommer.
De allmänna tisdags-och torsdagsträningarna (med möjlighet till skott på
torsdagar) startar den 28/4 kl. 18.30.
En lista med ansvariga för skott träningen är publicerad på Facebook och
hemsidan. Den är inte fulltecknad ännu.
Sponsorer till våra tävlingar behövs så att vi kan ha ett fint prisbord vid alla
tävlingar.
Gerda och Terese gör inköp till rallydnadstävlingarna 26 april/maj och
startklass i lydnad 30 april och Gerda till agilityn.
HUS:
Just nu pågår en valp- och en allmänlydnadskurs samt en kurs i rallylydnad mot
nybörjarklass. En fortsättningskurs i Hoopers avslutas inom kort och en
nybörjarkurs i Hoopers startar i början av maj. En inofficiell tävling kommer att
anordnas 1 juni av klubbens Hoopersaktiva medlemmar.
Tre nya interna instruktörer är snart klara med sina SBK-utbildningar och
kommer att hålla kurser i valp- och allmänlydnad samt agility i vår/sommar och
till hösten. Efterfrågan finns på bruks-/lydnadskurser, även spår- och sök mm.
Vi efterlyser intresserade att hålla kurs.
Hemsidan:
Vi efterlyser mer berättande om/kring tävlande och aktiviteter på klubben att
lägga upp på hemsidan/ i sociala medier. Skickas till webmaster.
En flik med klubbens tävlingsekipage kommer att skapas.
Kök:
Gerda kontaktar Ewa S och Sara M om hur köksansvaret ska se ut.
§7

Ordförandes rapport:
Gerda och Kari deltog i Daladistriktets årsmöte. Kari rapporterade kort från
mötet och hänvisade till Daladistriktets årsberättelse för mer info.

§8

Kassörens rapport:
2022-04-21 Kontoställning:
Falu BK Tävling:
32 843 kr
Falu Brukshundklubb: 211 287,13 kr
E-sparkonto:
51 473,12 kr
Summa:
295 603,25 kr

Intäkter:
Kursanmälningar
Kommunala bidraget : ca 22 000 kr
Utgifter, signifikanta:
Försäkring: 7 995 kr
Plogning+ sand: 7145kr
Intäkter och utgifter följer hyfsat budgetplan. Inga oförutsedda större utgifter.
§9

Årshjulet behöver uppdateras. Gerda tar fram underlag och Kristina lägger in
data i årshjulet till nästa styrelsemöte.

§10

Medlemsmöte. Datum för medlemsmöten: 16 maj, 4 sept, 27 november.

§11

75-årsjubileum, hur firar vi? Tas upp med medlemmarna på vårmötet 16 maj.

§12

Agriapromenad 21 maj. Falu BK är engagerad (Gerda samordnar), mer info
kommer via Agria i lokaltidningarna.

§13

Hundens vecka (vecka 37) i samarbete med Studiefrämjandet, blev ett lyckat
evenemang förra året. Favorit i repris i år (v. 37) så vi försöker få ihop ett
planeringsgäng vid vårmötet 16 maj.

§14

Uppföljning av styrelsemötet med Nina C om målstyrning och organisation.
Styrelsen presenterar sina tankar under vårmötet.

§15

Styrelsens ansvarsfördelning och roller behöver tydliggöras. Tid avsätts för
diskussion och beskrivning vid nästa styrelsemöte.

§16

Styrelsen har i möte med Nina C från Studiefrämjandet diskuterat ett
samarbete kring annonsering av våra kurser via dem och beslutat att anlita
dem och prova om det passar oss

§17

Hoopers, beslut om inköp av egna Hoopershinder till klubben bordläggs till
nästa möte.

§18

Motivationskompendiet. Kari gick igenom första kapitlet och lyfte vikten av att i
en ideell organisation föregå med gott exempel genom öppenhet och vilja att
aktivera och entuiasmera alla medlemmar, nya som gamla.

§19

Aktivitetsbanan. Kari kontaktar Annelie om planering och bildande av
arbetsgrupp.

§20

Inkomna och utgående skrivelser: Inga inkomna skrivelser

§21

Beslut: Studiefrämjandet anlitas för annonsering av våra kurser

§22

Övriga frågor. Gropar i vägen, Roger fyller upp de hål som finns upp till stugan
och undersöker om övriga skador på vägen ner mot parkeringen kan åtgärdas i
samband med grannens iordningställande av vägen förbi klubben.
Reklamskyltar från Dalamaskin, som sponsrar oss, sätts upp.
Medlemmar, bl a Peter, har erbjudit sig att laga bänkarna utanför stugan och
göra bättringsarbeten på fasaden till klubbstugan. Vi tackar och gläds åt
erbjudandet och engagemanget. Gerda har placerat sin hundbur i en hörna av
storstugan att användas för den som vill.

§23

Nästa möte: 220612

§24

Mötets avslutande: Ordförande Gerda Sundström avslutade mötet
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