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Närvarande:    Frånvarande:   

Per-Inge Ekström  Ordförande     

Thomas Enbäck  Vice ordf.  Jonny Eriksson  Stugfogde 

Eva-Lena Lindström   Kassör  Anna Isaksson  Medlem/Stugbok. 

Pia Eriksson Thorné  Sekreterare      

Karin Berggren  Ledamot     

Pernilla Jönsson  Suppleant      

Maria Rydberg  Suppleant     

Tina Skyllbäck  Tävlingssektorn     

Sandra Strand  HUS-sektorn     

Anneli Jonsson  Webb  Frånvarande utan 

anmälan 

  

    Emma Olsson  Ledamot 

    Sandra Norén  Ledamot 

    Anna Wikblad Granath  TjH-sektorn 

       
 

Tid: Måndag 2015-03-02 kl. 18,30 

Plats: Klubbstugan, Österå  
 

§15040  1. MÖTETS ÖPPNANDE  

  Ordförande hälsade välkomna och öppnade mötet. Saknade gofika  

§15041  2. ÖVRIGA FRÅGOR OCH FASTSTÄLLANDEE AV DAGORDNINGEN   

  Övriga frågor se nedan. Dagordningen godkändes  

§15042  3. TÄVLINGSSEKTORNS RAPPORT  

  Tina kommer att kalla till möte nu när VM är över. Kommer att då fördela 

”Arbetsgrupper” såsom agility, rally osv. Tävlingsledarutbildningen kommer att 

dra igång snarast.  

 

§15043  4. HUS RAPPORT  

  Hade möte före VM men det var få som kom trots anmälan att de skulle komma. 

En grundfärdighetskurs slutar snart. En valpkurs har slutat. Tävling/agility-kurs 

kommer att starta när snön är borta. 

SSRK /Ulla Hulten med kommer att ha specialsök/prova på helg, med oss. 

Flera förfrågningar om olika kurser har vi fått. Vilka kurser behöver vi ha? 

Diskuterades att ta in Instruktörer/föreläsare utifrån. Inga beslut togs. 

Missnöje med Studiefrämjandet. Sena deltagarlistor, sena inbetalningskort till 

deltagare, bla. Pinge ska prata med dom.  

Thomas och Sandra Strand ser till att avtalsinstruktörs papper blir skrivna.  

 

§15044  5. STUGFOGDENS RAPPORT  

  Ej närvarande, men efterlyser traktor el liknande att dra fram stockar med. En 

skogsdag kommer att inplaneras, behöver hjälp av folk då. Behöves ses över vad 

som ska göras. Pia pratar med Jonny 

 

 

§15045  6. UTHYRNING AV STUGAN 

Ingen nyinkommit 
 

    

§15046  7. TJÄNSTEHUND RAPPORT  

  Ingen närvarande.   
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§15047  8. WEBBMASTER  

  Dålig med material som kommer in, till de olika sidorna, ingen text på 

sektorsidorna. Det är vi medlemmar som gör sidan levande! 

Diskuterades vad som ska ligga på hemsidan. Den officiella informationen, 

hemsidan är vårat ansikte utåt. Behöver ha en levande sida. 

Sektorledarna bör uppdatera hemsidan med sin info.  

”ordförande har ordet” osv.  

Sektorledarna ska få tillgång att skriva själva på hemsidan. Anneli blir 

huvudansvarig för det. Karin Berggren blir med på det. 

Få ut så mycket info som möjligt där!  

 

§15048  9. FACEBOOK  

  Ha det som en snabbinfo, en blänkare att det är nytt på hemsidan osv. 

Diskuterades en hel del. 

Officiella FBK sida, Anneli kollar upp det. 

 

§15049  10. KLUBBSTUGAN  

  En att-göra-lista ska upprättas. Både utomhus och inomhus.  

Stugfogde, Pinge, Thomas, Maria och Pernilla kommer att träffas och göra en 

lista att arbeta efter . Stugfogde kallar till detta möte framöver. VM-pengarna bör 

gå till renoveringar för klubbstugan och marken runtomkring. 

 

§15050  11. PRISER  

  Diskuterades om vilka priser som ska finnas. Måste titta över statuterna, dom 

som finns är gamla. Tävlingssektorna ska titta över, och tar med sig att arbeta 

med på i nästa möte. När det ska delas ut. På årmötet eller direkt vid tävlingen? 

Diskuterades vilt. Men inga beslut togs. Tävlingssektorn lyser ut bland de sina. 

så de får börja grunna på det hela. Våra tre vandringspriser sköts av styrelsen, 

FBK-trofen, Polisens sök hund och Bästa tävlingsekipage. Resterande priser 

ligger på tävlingssektorn och respektive sektorn 

 

 

§15051  12. DATUM FÖR MEDLLEMSMÖTEN  

  Avtackning av avgående styrelseledamöterna. Maria ordnar priser. 

Tisdag 31/3 19.00 

Tisdag 2/6 kl.19.00 

Tisdga 29/9 kl.19.00 

 

§15052  13. ARVODEN  

  Klarare direktiv till instruktörerna. Finns tidige styrelsebeslut om det. Det finns 

även ett brev som Anneli har skrivit, som hon kommer att skicka till Sandra 

Instruktörsarvoden betalas det  året man har kurs. Går inte att samla ihop. Nya 

”regler” bör skrivas ihop.  

 

§15053  14. PROTOKOLL PÅ HEMSIDAN  

  Beslutades att lägga ut protokollen på hemsidan. Pia mejlar dessa till Anneli. 

Protokollen från detta år, 2015 

 

 

§15054  15. ORDFÖRANDES RAPPORT  

  Inget att rapportera.  

§15055  16. KASSÖRENS RAPPORT  

  Inte gått igenom med föregående kassör. Eva-lena, Emma, Anna Isaksson har till 

gång till klubbens konto  
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§15056  17. FÖREGÅENDE PROTOKOLL  

  Köket. Beslutades att låta Maria och Pernilla sköta det löpande underhållet med 

inköp, men EJ inköp till tävlingarna. Hör om det går att öppna konto på ica maxi. 

Diskuterades att ha ett schablonbelopp för vad varje funktionär ”kostar” vid 

tävling.. 

Ej tillsatta poster, Observatörskordinator, Hans Sundström är till frågad. 

Lades till handlingarna 

 

§15057  18. INKOMNA OCH UTGÅENDE SKRIVELSER  

  Inget nytt  

§15058  19. ATT-GÖRA-LISTAN  

  Inaktuell. Skall ses över.   

§15059  20. ÖVRIGA FRÅGOR  

  ”Problemhundar”, diskuterades hur vi ska lösa det när vi får frågan? Ev. få igång 

en grupp som kan ta hand om dessa. I dagsläget har vi ingen att hänvisa till. 
 

§15060  21. MÄSSAN  

  Förfrågan från ”Jakt o fritidsmässan” 9-10/5 Vill att vi visar upp oss gentemot att 

vi får ha en monter med info om oss. Nackdelen är att det ev. kommer att skjutas. 

Pinge tar kontakt med arrangören och meddelar att vi är intresserade. Pia frågar 

Anna Isaksson och/eller Kerstin Hagland om pr-grupp som kan organisera 

uppvisning och ha en monter. 

 

    

§15061  22. TID OCH PLATS FÖR NÄSTA MÖTE  

  Måndag 16/3 18,30 Styrelsen och Hans Sundström för att få rapport om VM-

tjänstgöringen. 
 

§15062  23. MÖTET AVSLUTAS  

  Avslutades kl.22,09  

    

    
Bakom pennan satt:   
   

   

Pia Eriksson Thorné   

Sekreterare  Justeras av: 
   

   

  Per-Inge Ekström 

  Ordförande 
 


