
Falu Brukshundklubb Styrelsemöte
Plats: Heden Österå 
Datum: 2021-11-01, kl. 18.30 

Närvaro: 
Vakant Ordf. -
Stefan Ollars Vice Ordf. ja 
Kari Haponen Kassör ja 
Gerda Sundström Sekreterare ja, via länk
Veronica Hagström Ledamot ja 
Sofia Öström Ledamot ja 
Vakant Ledamot -
Roger Henningsson Suppleant 1 ja 
Kristina Haponen Suppleant 2 ja  

  
Anna Isaksson HUS nej

§179 Mötets öppnande: Mötesordförande Stefan öppnade mötet 

§180 Fastställande av dagordning och anmälande av övriga frågor. Dagordningen
fastställdes. Övriga frågor: Roger: Rapport från distriktsmötet, Sofia: städ-listan, Gerda:
välkomstbrevet

§181 Val av justerare: Gerda valdes till justerare

§182 Föregående mötesprotokoll: Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till
handlingarna

§183 Uppföljning av beslut/pågående aktiviteter (att-göra listan)  Kari rapporterar att
sandlåda är beställd

§184 Rapport från sektorerna:  
Tävling Årets sista tävling i Lydnad och Startklass genomfördes den 24 oktober
på klubben. 6 av 11 anmälda deltog i lydnaden klass 3 och 18 av 19 i startklassen. 

HUS Sista kursen för året, en valpkurs, startar 3/11. Totalt har 18 olika kurser
genomförts under 2021. Planeringen av 2022 års verksamhet är påbörjad och ett
planerings- och inspirationsmöte för instruktörer är bokat den 11 november kl.
19.00. Förutom allmänlydnadskurserna önskar vi erbjuda grenspecifika kurser för
att behålla våra nya medlemmar. Vi saknar för närvarande bruksinstruktörer
samtidigt som det finns en ökad efterfrågan om lydnads- och skogskurser. Johan,
Erika och Kristina är inbjudna till en digital grundläggande ledarintroduktion med
Studiefrämjandet.

Hemsidan: Distriktet har påbörjat arbetet med en gemensam hemsida, så vi
avvaktar med vårt arbete. 



Kök Sara Mååg har anslutit till köksgruppen vilket blir ett välkommet tillskott.
Kari kollar om onlinehandling med upphämtning av färdigpackade kassar till
köket är möjlig hos ICA. Veronica meddelade att det saknades dammsugarpåsar.

§185 Ordförandes rapport: Valberedningens förslag till nästa års styrelse är klart
och kommer att läggas upp på hemsidan den 15 november, medlemmarnas egna
förslag ska skickas till styrelsen senast den 15 december. Gerda gör en grund för
Årsmötet som ska  presentera verksamhetsberättelse och verksamhetsplaner TÄS,
HUS och styrelsen. Ylva har meddelat att lokalen som ev. kunde hyras för
vinterträning tyvärr redan var uppbokad det närmaste året. Bokning av Vassbo
ridhus finns inte budgeterat för innevarande år. Inför nästa år kan kan ett förslag
läggas fram med förslag på upplägg och tillgänglighet för medlemmarna. 

§186 Kassörens rapport: Kassabehållningen stabil, 51 473, Tävling 30 343, Falu
BK 222 036,  Summa 304 142. I övrigt se bifogade resultatrapport t.o.m.
20211031. Roger lämnar in kontanterna till banken i Bjursås, liten växelkassa
lämnas till Veronica. Instruktörsarvoden är betalda till Studiefrämjandet. Större
utgift; Sandlåda. Tunnelsäckar ej fakturerade och betalda. Dag och tid för
Budgetmöte bestäms senare. Försäkringsvillkoren kopieras och sätts in i
Styrelse/avtals-pärmen

§187 Inkomna och utgående skrivelser  Inga inkomna skrivelser. Medlemmar
som vill meddela något eller ställa frågor till styrelsen hänvisas till styrelsens
mailadress styrelsen@falubk.org eller den vita lådan som finns i klubbstugan. 

§188 Hoopers Styrelsen avser fortsätta stödja medlemmarnas intresse för Hoopers
på klubben. Kristina som instruktör har själv bekostat sin grund- och
instruktörsutbildning samt lånat ut sina egna  hinder under hösten utan krav på
ersättning (ideellt). Kristina arvoderas som avtalsinstruktör enligt SBK:s
standardavtal. Då kursverksamheten i Hoopers gett intäkter som möjliggör inköp
av en grunduppsättning hinder (5 (+3) hoops, en tunnel med två tunnelsäckar och
ett staket samt jordankare föreslås detta anskaffas inför nästa termin.

§189 Årshjulet återinförs och läggs upp på hemsidan. Uppdatering/check av
årshjulet blir en stående punkt på framtida styrelsemöten.

§190 Fler funktionärer behövs för att kunna genomföra tävlingar. Intäkter från
tävlingar ger välbehövliga inkomster som kommer klubben till godo. Förutom
specifika funktionärsuppgifter under tävlingsdagen behövs hjälp inför tävlingen
med inköp och bakning. Fikaförsäljningen är värdefull och bidrar till en trevlig
upplevelse för både tävlande och funktionärer. Tas upp på medlemsmötet.

§1991 Hägna in plan Önskemål om att hägna in gamla planen, hela eller del av
den har kommit in. Frågan lyfts på medlemsmötet 

§192 Bidrag från kommunen. Förslag att lägga upp i budgeten det vi vill söka
bidrag för från kommunen; gräsklippning, grus/matjord för att jämna ut gamla
planen, staket kring agilityplanen/ eventuellt hela gamla planen och att belysning
byts ut till LED för att minska energiåtgången.



 §193 Inställd kurs Sent planerad Lydnadskurs (oktober) ställdes in. 

§194 Medlemsmöte 28/11 med gröt och glögg. Budgetmöte bestäms och bokas in
vid nästa styrelsemöte 6 december. 

§195 Aktivitetsbana Annelie J har som förslag att bygga en aktivitetsbana för
hundar. Styrelsen är positiv, välkomnar idén och tror att projektet kommer att
engagera medlemmarna och öka gemenskapen. Fråga till Annelie vilken hjälp
som behövs och ungefärliga kostnader för aktivitetsbanans färdigställande. Passar
att tas upp på medlemsmötet..

§196 Beslut: Kristina anlitas som Hoopersinstruktör under nästa år och en
grunduppsättning hinder köps in, in i budget för nästa år. Veronica gör städ-listan
till 2022. Ett antal personer har tyvärr strukit sig från städlistan under hösten utan
att ordnat med ersättare. Ett villkor för att få koden till stugan är att medlemmen
bidrar till städningen enligt listan eller byter med någon annan om datumet inte
passar. 

§197 Övriga frågor: Distriktsrapport. Roger rapporterar från mötet. Protokollet
finns att  läsa på SBK:s hemsida under Distriktet. Nästa möte i distriktet blir den 9
december, enligt uppgift ett fysiskt möte denna gång. 

  Gerda har skrivit ett utkast till Välkomstbrev till nya medlemmar. Styrelsen
läser och tycker till via mail till Gerda. 
  Styrelsemöte inför medlemsmötet bestäms till 28/11 kl.13.00. Skicka punkter före
18/11 till  Gerda

§198 Nästa styrelsemöte: 28/11 kl. 13.00 (innan medlemsmötet som börjar kl.
15.00. Årets sista styrelsemöte är den 6 december kl. 18.30

§199 Mötets avslutande: Ordförande avslutade mötet

Kristina Haponen Stefan Ollars

Protokollförare Ordförande 

  

Gerda Sundström

Justerare



Att göra listan
Beslutad Vad Beskrivning och kommentar Ansv.

Förtjänsttecken kriterier Styrelsen

Ojämn  
plan

Fyllnadsmassor på gamla planen behövs till våren. Vi kollar
upp vad det ev. kommer att  kosta. Offert tas in snarast

Styrelsen

Gräsklipparna Behövs en instruktion på gräsklipparna hur  man parkerar
dom.

Roger

Sandning  
av vägen

Kari har beställt en sandlåda Kari


