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 Kallade:                                            Post:  kallade Närvaro: 
 Gerda Sundström  Ordf.  ja  ja  
 
 Roger Henningsson    Vice Ordf.  ja ja  
    
 Kari Haponen  Kassör  ja ja  
  
 Vakant  Sekreterare  nej nej 
  
 Vakant  Ledamot  nej nej  
  
 Sofia Öström  Ledamot  ja ja  
  
 Therese Lilja  Ledamot  ja nej  
        
 Kristina Haponen  Suppleant 1  ja nej  
       (närvarar på distriktsmöte)  
    
 Johan Eriksson     Suppleant 2                       ja nej 
       (giltiga skäl till att ej närvara tills vidare) 
                

        

          

 
 
§1 Mötets öppnande: Gerda hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat kl. 18:10. 

 
§2 Fastställande av dagordning och anmälande av övriga frågor.  Dagordningen fastställs & övriga 

frågor lades till. 
 

§3 Val av justerare: Kari. 
 

§4 Föregående mötesprotokoll: Lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.  
 
§5 Uppföljning av beslut/pågående aktiviteter (att-göra listan) 
 

§6 Rapport från sektorerna:   
Tävling: KM – frågan om ändring av upplägg kan vara en idé för att få fler deltagande? Frågan mejlas 
till Tävlingssektorn då Therese ej är på plats. 

 Pistolen behöver servas, Gerda kollar med Stefan Ollars.  
Styrelsen godkänner de 6 tävlingsdagarna som tävlingssektorn föreslagit att skicka in till distriktet.  
 
Inskickad rapport: Klubbens tävling i appellklass i sök och spår har genomförts utan problem. Två av 
Falu BK:s tävlingsekipage blev uppflyttade till lägre klass Sök. Grattis! 
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Det är har även varit två inofficiella blåbärstävlingar i Agility med många deltagare och den här 
typen tävlingsform är väldigt uppskattade av deltagarna och man önskar fler tävlingar av denna typ. 
Falu BK har även haft äran att genomföra Dalarnas första inofficiella tävling i den nya populära 
grenen Hoopers. Det var en väldigt lyckad tävlingskväll som gav mersmak. 
Årets Bruks SM kommer att arrangeras av Dalarnas distrikt och Falu BK är ansvariga för Rapporten. 
Banan är nu besiktigad och godkänd att användas under SM. Det har även arrangerats en tävling 
med alla klasser i Rapport. Även denna genomfördes utan problem.  
 
HUS: Stor efterfrågan på framförallt valpkurser just nu och även senare i sommar. Även andra typer 
av kurser som agility och lydnad efterfrågas. Förfrågan har gått ut till instruktörerna och Anna 
meddelande idag att hon kommer att hålla nya kurser efter SM, Erika tar en valpkurs med start i 
augusti, ev med två tillfällena redan i juli och Tina håller en valpkurs i slutet av augusti samt en 
spårkurs.  
 
En fråga har kommit från en instruktör (skickat via separat mail) som jag önskar tas upp på 
styrelsemötet. 
 
Kök: Inget att rapportera.  
 

Hemsidan: Klubbens styrelsemejl har med största sannolikhet blivit utsatt för Spoofing, Sofia ser 
över åtgärder med hjälp av one.com som har vårt webbhotell.  

 
§7       Ordförandes rapport: Distriktsmötet blev flyttat till måndag 13/6 så istället för att Roger & Gerda  
       deltog som tänkt åkte Kristina till Borlänge och deltog på mötet. Detta för att styrelsen skulle vara  
       beslutsmässig och kunna genomföra mötet. 
 
       Agria promenaden 21 maj blev väldigt lyckad och det deltog ca 60 stycken.  

      Det saknas fortfarande en sekreterare och en ledamot i Styrelsen, Gerda kontaktar både       
      Valberedningen om hur det går med arbetet med ”rekryteringen”. Samt distriktet om att vi behöver  
      hjälp med sekreterarposten tills vi har en ordinarie på plats.  

  
§8 Kassörens rapport:  

      E-sparkonto: 51 473:12 (orört) 
      Falu Tävling: 39 958:- (dock ej överfört funktionärskostnader(=fika) för vårens tävlingar) 
      Falu Brukshund.: 183 843:- 
      Summa: 275 274:- 

 
 Klubben får inga bidrag för den dyra elen under december-februari. Det gäller inte föreningar.  
 
§9 Önskemål om träningstävling i startklass i lydnad: Vi tar med oss förslaget och försöker ordna en 

rätt så snart. Gerda, Roger och Sofia sätts som ansvariga för planering och genomförande. 
 
§10 Sponsorer: Styrelsen söker fler sponsorer. Vi samlar ihop ev. sponsoravtal och ser över fler/nya.  
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§11 SBK i Dalarna talar om utbildning: Styrelsen medverkar på mötet 21 juni 2022. Vid nästa 
styrelsemöte ges en kort sammanfattning från de som deltar.  

 
§12    Inkomna och utgående skrivelser: Inga inkomna skrivelser.  
 
§13 Beslut: Vi har beslutat att vi godkänner tävlingsförslagen för lydnad- och brukstävlingar för hela 

2023 och förslaget inskickat till SBK (skulle vara inne senast 16/6). 
 
§14      Övriga frågor:   

• Grönytor – Dala lantbruksmaskiner har varit här och felsökt klippare, ladd-stationer och slingor men 
hittar inga fel. De får fortsätta felsöka. 
Den gula åkgräsklipparen går sönder var och varannan gång, Stefan O ska kolla och serva den så vi 
har något att klippa planerna med tills robotarna fungerar som de ska.  
Vi börjar titta på alternativ på annan gräsklippare samt en batteridriven lättare trimmer som var och 
en kan använda – för att hålla det snyggt och trimmat på klubben! 
Grönytorna sköts inte mer än en eller två personer, Roger är på plats ibland varje dag för att klippa 
gräs, röja och tyvärr försöka få robotarna att fungera som de ska. Vi pratar om och hoppas att vi kan 
få fler att hjälpa till med grönytorna.  
 

• Målstyrning samt organisation för Falu BK ritas upp och tas beslut om på nästa styrelsemöte.       
  

 
§15 Motivera ideella träff 3: Therese är ej på plats, skjuts på till nästa möte.  
 
§16 Nästa möte: 13/7 kl 18:00 

 
§17 Mötets avslutande: Gerda avslutar mötet kl 20:04 

 
 

 
 
 
 
 Protokollförare   Ordförande 

 

 

 

 Justerare 
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Att göra listan 

 

Beslutad Vad Beskrivning och kommentar Ansv. Klar 

  Förtjänsttecken kriterier Styrelsen Under 2020 

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

Gerda S och 
Therese L tar 
in offerter 

Så fort snön är 

borta. 

 Gräsklipparna Behövs en instruktion på 
gräsklipparna hur man parkerar 
dom.  

Roger H Snarast 

 Heltäcknings-mattan Boka tid för rengöring av mattan Kristina H & 
Gerda S. 

Snarast 

 75-årsjubileum 
4/9 i samband med 
medlemsmöte 

Arbetsgrupp ihopsatt som planerar 

dagen. Messengergrupp skapad och 

första mötet sker 19/6.  

Gerda S, 
Roger H, 
Sofia Ö, 
Louise G, 
Ylva E, 
Sandra L 

Augusti 

 Försäljning plastpåsar Boka och informera medlemmar Sofia Ö Snarast 

 Aktivitetsbanan Arbetsgrupp skapad för planering, 
förberedelse och byggnation av 
aktivitetsbanan.  
Kontakta Roger för mer 
info/intresse om medverkan 
och/eller idéer på: 
vice.ordforande@falubk.org 
 

Anneli J,  
Kari H,  
Roger H 

Officiell 
invigning 
planeras ske 4/9 
i samband med  
75-årsjubileum 

     

     

     

     
 


