
Falu Brukshundklubb
Protokoll Styrelsemöte
Plats: Klubbstugan
Datum: 2022-05-12, kl. 18.30

Kallade: Post: Kallade Närvaro:

Gerda Sundström Ordförande ja ja

Roger Henningsson Vice Ordf. ja ja

Kari Haponen Kassör ja ja

Vakant Sekreterare

Vakant Ledamot

Sofia Öström Ledamot ja ja

Therese Lilja Ledamot ja ja

Kristina Haponen Suppleant ja ja

Johan Eriksson Suppleant                      ja nej

§1 Mötets öppnande: Mötet öppnades av ordförande Gerda Sundström

§2 Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor: Övriga frågor: Gräsklippningen

§3 Val av justerare: Kari

§4 Föregående mötesprotokoll: Föregående mötesprotokoll lästes igenom och lades till
handlingarna

§5 Uppföljning av beslut/pågående aktiviteter (att-göra listan)
Att-göra-listan bifogades och uppdaterades

§6 Rapport från sektorerna
Tävling: Genomförda tävlingar; Rallylydnadtävling 2 x nybörjarklass 26/4 och en Startklass i
Lydnad 30/4. Kommande tävlingar; Brukstävling Apell, spår och sök 14/5, två Blåbärsagility
9 samt 31/5, Träningstävling i Agility 14/6, Inofficiell Hooperstävling 1/6.  Det saknas
funktionärer framför allt i Brukset. Uppflyttningsrosetter och certifikatrosetter köps in till
försäljning. Theres köper in tygpåsar till spårpinnarna och material till renovering av
Bruksstegen samt kollar upp figurer till framåtsändandet.
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Falu Brukshundklubb
Protokoll Styrelsemöte
Plats: Klubbstugan
Datum: 2022-05-12, kl. 18.30

HUS Instruktörer saknas, två nyutbildade, Johan, håller allmänlydnadskurs i höst och Erika,

kan ev. hålla valpkurs i sommar. Sandra ser över datum för en agilitykurs i höst och Sara

återkommer om rallylydnadskurs/grundfärdighetskurs. Inköp av Hoopershinder till klubben

beviljas av styrelsen och görs för att tillgodose intresset från medlemmarna och inför den

första inofficiella tävlingen. Från hösten kommer kurser att annonseras och bokas via

Studiefrämjandet. Detta kommer att underlätta kurshanteringen för Falu BK.

KÖK Gerda gör inköp till de tre kommande tävlingarna

§5 Hemsidan Inget att rapportera för närvarande, avvaktar SBK:s förslag

§6 Ordförandens rapport
Hundens vecka v 37. Den 23 maj 18.30 inbjuds till ett digitalt möte för intresserade. Förslag

att hundens vecka avslutas med KM i alla grenar

Avel och hälsa utbildning vid Ludvika BK.

Distriktsmötet efterlyser nya domare och tävlingsledare i lydnad.

Tävlingssekreterar-utbildning på gång. Fler funktionärer och sponsorer behövs till SM.

Distriktet vill komma i kontakt med medlemmar som vill syssla med avel och hälsa. Nytt

fysiskt möte 1 juni, Gerda och Roger går.

Valberedningen söker personer  till den vakanta sekreterarposten samt en ledamot.

Gerda tar fram Årshjulet för att göra årsplaneringen tydlig med bl a klubbens tävlingar

§7 Kassörens rapport

Kontoställning:

E-sparkonto:  51 473,12 (orört)

Falubk tävling: 33 808:-

Falu Brukshundklubb: 209 020:-

Större framtida betalningar:

SBK instruktörsutb. (2st): 9000:-

Falu Energi: 1700:-

Skellefteå kraft: 1685:-

ICA Maxi : 1464:-

Följer i stort budget.
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Falu Brukshundklubb
Protokoll Styrelsemöte
Plats: Klubbstugan
Datum: 2022-05-12, kl. 18.30

§8 Medlemsmötet 16/5

Starttid 18.30 Dagordning: Organisationen och målstyrning. 75-årsjubileet på septembers

medlemsmöte, utse festkommitté och arbetsgrupp för aktivitetsbanan samt en grupp för

Hundens vecka. Styrelsens rapport samt kassörens resultat och balansräkning. Avtackning

av avgående styrelsemedlemmar och priser till förra årets klubbmästare.

§9 Inkomna och utgående skrivelser:

Inga

§10 Övriga frågor

Gräsklippningen påbörjas 15/5 så agilityhindren måste ställas undan igen

§11 Nästa möte.

Styrelsemöte: Måndag den 13/6 kl. 18.00

§12 Mötets avslutande:

Ordförande tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat

Kristina Haponen Gerda Sundström
Protokollförare Ordförande

Kari Haponen

Justerare
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Falu Brukshundklubb
Protokoll Styrelsemöte
Plats: Klubbstugan
Datum: 2022-05-12, kl. 18.30

Att göra- listan

Be
slu
tad

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

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
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