
Falu Brukshundklubb 

Styrelsesammanträde 
Onsdag 2015-08-20, klubbstugan i Österå 

Närvarande 

 

Per inge Ekström (ordf), Eva-Lena Lindström Broberg (kassör), Sandra Norén (led), 

Karin Berggren (led), Maria Rydberg (suppl) Emma Ohlsson (ledamot) 

 

Inledande punkten ”Rapport från Sektorerna: 

Anna Isaksson (Stugbokning), Annelie Johnsson (webmaster), Tina Skyllbäck, Sandra 

Strand 

 

Frånvarande 

 

Följande var frånvarande: Pia Eriksson Thorné (sekr),Pernilla Jönsson (suppleant)), 

Thomas Enbäck (Vice ordf.) 

 

I Pias frånvaro beslutades att Karin Berggren för protokoll för mötet. 

1. Rapport från Sektorerna 

 

a. Tävlingssektorn (Tina) 

i. Agility kvällstävling ons 12 aug. 

1. Allt gick bra, men det blev sent för de sista (22.30) 

2. Fikat för billigt? Går knappt runt. 

Är det läge att höja kaffet från 5 till 10 kr och smörgås från 10 till 

15 kr? Samtliga positiva, i alla fall vid tävling.  

ii. Tre nya tävlingsledare klara – 2 i bruks en i lydnad. Behövs flera i agility 

och rally. Tas upp på resp sektorsmöte. 

iii. Kommande tävlingar 

1. 19-20 sept  Bruks 

2. 3-4 okt  Lydnad och Rally 

3. 24 okt  KM 

iv. Förslag: 

1. Städa i tävlingsboden och göra iordning pinnar för markering.  

2. Plattor i planen – med syfte att markera centrum och förenkla 

uppmätning av banan från gång till annan. Bättre att lösa detta med 

permanenta markeringar i planens kant som man kan syfta 

not/mäta från. 

 

b. Utbildningssektorn (Sandra) 

i. Höstens klara kurser 

1. Valpkurs (27 deltagare) 

Delas i två grupper: agility/rally (Sandra) och bruks/lydnad (Pia, 

Hans, Anna) 

2. Agility Nybörjare – Erika och Matilda fortsätter med vårens grupp 

(5st) 

ii. Kurser på gång 



1. Allmänlydnad – ej klart. Sandra utlyser kursen så får vi se intresse 

och lösa ledarfrågan. 

2. Nybörjarkurs i agility - Sandra fråga Sara om att hålla 

3. Nybörjarkurs Rally – Sandra fråga Ulrika Åström 

4. Mästarklass Rally – fråga Emil 

5. Fortsättning Lydnad – Fråga Ylva, Helena, Eva 

iii. Helgkurser 

1. Agility med Hanna Wennersten och Jocke Tangfeldt 8-9 aug. 

mycket uppskattat av deltagarna. Fick ett par medlemmar från Blg 

på kuppen. 

 

c. Köket (Maria) 

i. Notera att det finns en ny städlista uppsatt! 

ii. Att fixa 

1. Ny vattenkokare – Ok! 

2. Ny kaffebryggare (MoccaMaster). Den gamla stora kastas ut efter 

flera försök att laga den. –Ok! 

 

d. Hemsidan (Annelie) 

i. Strukturen bör ses över och synkas med organisationen. Titta på andras 

hemsidor för ideer. KB tar fram ett förslag. Kurser – Tävling – Träning 

kan vara huvudrubriker. Flera kontaktpersoner är ett önskemål (idag 

endast Anna). 

ii. Annelie behöver access till Facebook sidan. KB kontaktar Lotta som är en 

av dem som har tillgång till den. 

 

2. Mötets öppnande 

a. Pinge öppnade styrelsemötet. 

3. Ordförandes rapport 

a. Utöver det som redan berättats i raporter från sektorerna har det varit lugnt. 

b. För att hjälpa varandra att leverera det vi beslutat så skall vi skärpa upp 

uppföljningen av beslutade aktiviteter under en separate “Att-göra-lista” som 

ligger kvar från ett protokoll till nästa. 

c. Vid nästa möte – bilda arbetsgrupp för att komma igång med den invändiga 

renoveringen av stugan. 

4. Kassörens rapport 

a. Kassan är fn 290 000 kr, och årets resultat +63 000 kr.  

b. Intäkter (tävlingar) och fakturor (bla hinder) på väg in. 

c. Hasse har två nya aktiviteter som kommer generera intäkter. 

d. Swish på G! 

5. Föregåendemötesprotokoll 

a. Då protokoll saknades bordlades frågan till nästkommande möte. 

6. Uthyrning av stugan 

 

7. Inkomna och utgående skriverlser 



8. Att-göra-lista 

Beslutade aktiviteter skall ligga kvar under denna punkt i protokollet och följas upp 

löpande: 

 

 

Reg.datum Aktivitet Ansv. Slutförd 

Vt-15 Ta fram att förslag till ny lösning för förbättrat trådlöst 

internat på området.  

Emma  

Vt-15 Laga fästen på flaggorna. Maria  

Vt-15 Ta in förslag på utveckling av verksamheten från andra 

klubbar. 

Karin  

Vt-15 Revidera staturerna för klubbens utmärkelser (Årets…) ?  

Vt-15 Ta fram förslag på klubbtröjor Annelie  

Vt-15 Inventering och omfördelning av nycklar till klubbhuset ?  

150820 Invändig renovering av stugan. Inleda med att bilda en 

arbetsgrupp som får i uppdrag att driva arbetet 

enl.uppdrag från styrelsen (budget, behov). 

Pinge  

    

 

9. Övriga frågor 

a. Inga 

10. Mötets avslutande 

a. Nästa möte: måndagen den 7 sept kl. 18.30 på samma plats 

b. Pinge förklarade mötet avslutat 

 

Protokollförare: Karin Berggren (i Pias frånvaro) 

Justerat av: 


