
Falu Brukshundklubb
Protokoll Styrelsemöte
Plats: Klubbstugan Heden, Österå
Datum: 2016-08-15, kl. 18.00

Kallade: Post: Närvaro:
Per Inge Ekström Ordf. ja
Helène Elgemyr Vice Ordf. ja
Eva Lena Lindström Broberg Kassör ja
Karin Berggren Sekreterare ja
Emma Olsson Ledamot nej, anmäld
Britt van Reenen Ledamot nej, anmäld
Elin Skyllbäck Ledamot nej, anmäld
Pernilla Jönsson Suppleant 1 ja
Therese Dahlsten Suppleant 2 nej, anmäld

Maria Rydberg Tävlingssektorn nej, anmäld
Tina Skyllbäck  HUS ja

                                                                                                                                                                                         

§1           Mötets öppnande
Pinge öppnade mötet.

§2           Övriga frågor och fastställande av dagordning
Beslutat enl nedan.

§3           Föregående mötesprotokoll
Läggs till handlingarna.

§4           Uppföljning av beslut/pågående aktiviteter (att-göra listan)
Uppdaterad.

§5           Rapporter från Sektorerna
a) Tävlingssektorn 

Rapport från Maria: 
Vi har haft svårt att " få till" ett möte där alla i sektorn kan komma. Det var lite extra önskvärt för 
att kunna diskutera höstens gemensamma aktiviteter.
Ska dock göra nytt försök till ngn av de närmaste veckorna.Det som då ska planeras är bla KM. Vi 
vill ju ha ett KM där alla våra grenar deltar!

 Det har varit och är full fart med tävlingar, som alltid ibland lite svårt att få ihop 
funktionärer... men sen löser det sig .. på något sätt i alla fall!

 Årets sommarläger var trevligt ( och varmt) , i skogen på fm var det många som var 
med, eftermiddagens lydnad etc var dock glesare befolkad..

 2017 års brukstävlingar är inskickade till SBK. Lydnadstävlingarna har det fortfarande 
inte tagits slutgiltigt beslut kring, därför "tillåts" vi att avvakta med ansökningarna. 
Tävlingsledarna inom lydnad har dock träffats och diskuterat hur många tävlingar som vi 
kan anordna. Rosie har mer kunskap kring det.

 Vad gäller agility och rallytävlingar 2017 är ansökningsförfarandet annorlunda och 
kan göras längre fram ( som jag förstått det).

Sign:                              1(4)



Falu Brukshundklubb
Protokoll Styrelsemöte
Plats: Klubbstugan Heden, Österå
Datum: 2016-08-15, kl. 18.00

 Jag har meddelat styrelsen ( och sektorn) att jag kommer att arbeta i Blekinge under 
hösten och därför ej kan vara sammankallande för tävlingssektorn. 

 Jag har även  meddelat  att jag ej vill fortsätta som sammankallande under 2017.

a) HUS
a. Höstens kurser

a.i. Valpkurs med Linnea Lilja och Sandra Strand, 
a.ii. Allmän Lydnad (Lotta How och Tina). 
a.iii. Förmodligen en ytterligare valpkurs senare 
a.iv. Sökkurs, fortsättning från våren
a.v. Nya lydnadsmomenten (Helene, Ylva mfl)

b. Agilitykurser inte kalrt ännu. Fråga Mikaela, Sandra? Helger som alternativ till 
vardagskvällar.

c. Förfrågan om Nosework helg med Linnea och Katrin och till självkostnadspris.

d. Medverkan på Hundens dag på Kopparjycken 23-24 sept. Behövs material!

§6           Ordförandes och vices rapport
a) Agilitygänget har startat fysträning på torsdagar. 
b) Klipparna gör ett bra jobb. Planerna, särskilt den nedre är toppenfin. Ingen fara för 

igelkottarna.
c) TUGG (tävlings utvecklingsgrupp gemensam). Träningar kommer att fortsätta under 

hösten till dec. Helene har strukturerar upp det.
d) Stolpen på planen är fortfarande kvar! Pinge ligger på.

§7          Kassörens rapport
Nuläget -30 000 kr. Vårenskurser ingår. Kassa på 248 000 kr. Polis SM har redan betalat 50 000
kr som skall delas med Borlänge BK och täcka alla våra kostnader.
Elskåpet flyttat och bytt, 28 000 kr vilket inte var budgeterat, annars inget konstigt.

§8          Tävlingssektorn
Aria har meddelat att hon vill lämna sin post. Hon skall höra om det finns någon efterträdare 
i gruppen, annars får Pinge tillfråga någon av de som föreslogs vid möte, efter att ha stämt av 
med Maria.

§9          Polishunds SM
 Beslutade att begränsa PR till kepsar, flagga och gärna notering av vår medverkan på 

programmet.
 Möte på onsdag denna och nästa vecka för alla som skall medverka.

§10       Renovera huset invändigt
Grupp: Therese, Lotta, Pinge och Thomas.
Planen är att ta toaletten och hallen först. Bra om arbetsgruppen organiserar: säkerställer att 
uppgiften är förberedd , föreslår datum och antal som behövs, och att material finns.

§11        Om PR
Pinge presenterade det material som har fått in. 
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§12        Medlemsmöte 22 sept
Försöka prick av ett par punkter från förra mötet:

 Måla toalett och hall?
 Fixa FB och hemsidan?
 Väcka frågan om hall för träning och tävling.

§13          Övriga frågor
a) Sommarlägret är inte alls så populärt som det en gång var. Vi behöver se över syftet och 

formatet för att dra folk. Diskussion om det faktum att många verkar ha svårt att träna på
egen hand. Det skall vara kurs, och det får även kosta. VI behöver ta med detta i våra 
planer framåt.

b) Hemsidan: Det behöver framgå bättre på hemsidan vem man kontaktar med frågor om 
kurser. Karin tar med det till uppdateringen.

c) Väderskyddade skrivarplattor 2 st inköpta av Lotta (1000 kr). Beslutade att täcka detta.
d) Röjning av förråd (Helene´). Förslag fre 26 aug. Helené och Karin (med släp).
e) Träningshall (Pernilla) – borde vi inte ha en hall? Hur och var? Mycket underlag krävs för 

att komma vidare…industrilokal, tält, hall? ekonomi. Men det är en mycket intressant 
framtidsvision! Testa intresset på medlemsmötet.

§14          Inkomna och utgående skrivelser
Inga skrivelser som kräver åtgärd.

§15        Nästa möte
Innan medlemsmötet kl 17.30 torsdagen den 22 sept.

§16        Mötets avslutande
Pinge avslutar mötet.
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Att-göra listan

Beslutad Vad Beskrivning och kommentar Ansv. Klar
Ht-15 Mobilt bredband Klart. Emma 160518
Ht-15 Klubbtröjor Söker ny leverantör med ok kvalitet 

och pris. Förslag mottages 
tacksamt. Ullmax för dyrt.

Therese

160302 Multifunk. skrivare Skrivare inköpt. Klart Pinge 160518
160302 Uppdatera 

hemsidan
Agility i första hand, också 
tjänstehund.

Karin/Sara

160302 Inv. renovering Bilda arbetsgrupp (Thomas, Lotta). 
Klart.

Therese 15 mars

160302 Nya nycklar 10 st – Beställda. Klart. Pinge 15 mars
160302 Nykelinventering Klart. (ca 20 nycklar inventerade). Heléne 15 mars
160302 Arbetsordning 

sektorerna
Finns underlag. Klart Styrelsen 

(Heléne)
15 mars

160315 Gräsklippare Upphandling enl offert (eller 
bättre). Klart.

Pinge 20 april

160315 Föreningsutbildning Pinge undersöker lämpligt datum 
med Anders Östberg.

Pinge

160315 Instruktörsarvoden Färdigställa det utkast som finns 
framtaget i höstas. Klart

Elin 20 april

160420 Larm Larmet aktiveras och avaktiveras 
med övre dörrlåset. Om larmet går 
börjar det tjuta i huset och ute på 
huset. Avlarmning enligt 
instruktioner som står på vägen vid 
ytterdörren. Pinge ansvarar.

Pinge 160526

160815 Reda i FB-djugeln Minska antalet FB sidor för att få 
bättre och högre flöde.

Karin

160815 PR material till 
hundensdag på 
Kopparjycken

Kontakta FBK Karin

160815 Fastighetspärm Samling av instruktionerna för larm,
klippare, nyckar

Styrelsen

160815 Permanent el till 
nedre planen

Ersätta den sladd som ligger på 
marken.

Pinge

160815 Strömbrytare till 
ljuset vid huset

Pinge
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