Falu Brukshundklubb
Protokoll medlemsmöte.
Plats Heden Österå
Datum: 2021-09-19 kl 17.00
§1 Mötets öppnande: Vice ordförande Stefan öppnar mötet och hälsar välkomna.
§2 Övriga frågor och fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes med tillägg av
diskution om vinterträningen
§3 Val av två justerare. Tore Karlsson och Ylva Edbäck.
§4 Viceordförande och styrelsens rapport. Första fysiska medlemsmötet sedan november
2019. Stefan informerar om styrelsens nya medlemmar. Info, ny brevlåda på klubben ist för
att ha låda på posten. Besparing 6000 kr / år. Sopsorteringen har kommit i gång där spar vi
in åtskilliga tusen lappar till klubben. Sopkärlen för sorteringen måste märkas upp bättre..
Gräsklipparna börjar bli till åren då dom får klippa så pass mycket som dom gör.
§5 Kassörens rapport. Se bilagor. Fråga kommit upp ang. posten tidningen Appell 556,46kr.
Styrelsen tar med frågan till nästa styrelsemöte.
§6 Sektorernas rapporter.
HUS: Medlems antal 326st. Högsta på länge. 5st kurser kvar som kommer att starta
kommande tiden, sista kursen startar i november. Ligger bra i budget som var 14st och vi
har arrangerat 18st så målet kommer att klaras för året. Det är högt tryck på kurserna.
Klubben har förlorat 2st instruktörer pga flytt. Ny klar allmänlydnads instruktör är Sandra
Lindqvist. Vi behöver flera instruktörer.
Tävling: Har haft ett antal tävlingar och några har fått ställas in på grund av funktionärs
brist. Fråga kom upp hur man tänker så att inte tävlingarna krockar med varandra. Distriktet
försöker planera ut dom så de inte gör det. Har även arrangerats agilitytävlingar på klubben
med ca 120 startande en dag och ca 100 andra dagen. Klubben har också anordnat en
blåbärs tävling i agility med ca 50 startande.
Kök: Behövs flera till köksgruppen. På tävlingar så är det tävlingsledaren som är ansvarig att
det finns någon i köket. Köket skall alltid vara bemannat under tävling om det ska ske
försäljning, alltså ingen självservering.
Hemsidan: Sofia har tagit över alla sociala kanaler och efterlyser gärna bilder från tävlingar
och träningar. Ny hemsidesmall är på gång enligt SBK så det blir likadant för alla klubbar.
§7 Ny logga enligt SBK. Info ang grafisk manual på loggan. SBK vill att alla klubbar använder
samma logga men ännu inget krav. Omröstning kommer att ske i framtiden. Information
kommer att finnas i klubbstugan och även på hemsidan och Facebook.
§8 Info om dom allmänna träningskvällarna. Det har förekommit att nya medlemmar har
fått dåligt bemötande när dom kommit tex att de inte få vara på samma plan som andra.
Planerna är till för alla. Påminnelse om att alla är lika välkomna kommer läggas ut på
hemsidan och Facebook.
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§9 Finns det flera frivilliga att jobba för klubben tex på tävlingar kök ect. Hur ska vi hitta folk
för att kunna driva det. Förslag kommer upp att skriva en lista på funktionärer som man kan
ringa till och fråga. Önskemål om att man informerar vad/tid och hur man gör vad för
förkunskap som behövs. Sara Mååg anmäler sig till köksgruppen.
§10 Pandemins konsekvenser känns fortfarande på aktivitetsnivån. I och med att
restriktionerna lättar så kommer verksamheten komma i gång som vanligt igen. I och med
att många skaffat hund nu under pandemin så kommer trycket på kurser öka. Förslag
kommer upp att anordna valpträffar på klubben exempel att betala 50 kr och träffa
instruktör. Styrelsen tar det med sig till nästa möte.
§11 Info från valberedningen. Valberedningens ordförande informerar om deras arbete som
skall vara kvar tills 15 november. Valberedningens mål är att få styrelsemedlemmar från alla
grenar på klubben.
§12 Medlemsenkäten. Resultatet ska skrivas ut och kommer att finnas i klubbstugan och på
våra sociala medier.
§13 Avtackning och prisutdelning. Styrelsen tackar Anneli Johnsson och Amanda Lärkas för
deras jobb i styrelsen.
KM mästare 2020
Rallylydnad: Elin Skyllbäck med Theo
Lydnad: Helen Renström med Katt
Agility: Eva Lena Broström med Jacky
Bruks: Anneli Jonsson med Märta
§8 Övriga frågor. Hyra av ridhuset önska till vintersäsongen. Frågan tas upp på nästa
styrelsemöte. Ylva E meddelar att hon har kollat med olika inomhus lokaler i Falun hon
forskar vidare på det.
§9 Nästa möte. 28/11 kl 15.00
§9 Mötets avslutande. Vice ordförande avslutar mötet kl 18.41 och tackar för visat intresse.
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