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Närvarande:    Frånvarande:   

Per-Inge Ekström  Ordförande     

Thomas Enbäck  Vice ordf.  Pernilla Jönsson  Suppleant  

Eva-Lena Lindström 

Broberg 

 Kassör     

Pia Eriksson Thorné  Sekreterare      

Emma Olsson  Ledamot     

       

Sandra Norén  Ledamot     

       

Hans Sundström  Obs-kordinator     

       

Jonny Eliasson 

Andreas Lövström 

 Borlänge BK     

Fredrik Frid    Oanmäld frånvaro   

    Karin Berggren  Ledamot 

    Maria Rydberg  Suppleant 

       
 

Tid: Måndag 2015-03-16 kl. 18,30 

Plats: Klubbstugan, Österå  
 

§15063  1. MÖTETS ÖPPNANDE  

  Ordförande hälsande välkomna oh öppnade mötet 

 

 

§15064  2. HANS SUNDSTRÖM OCH BORLÄNGE BK  

RAPPORTERAR FRÅN VM 

 

  Borlänge folket och Hans hälsas välkomna. Vi hoppas kunna ha en 

funktionärsfest tillsammans framöver. Ett nytt möte kommer att bli när ekonomin 

från VM är klar för uppdelning. Tillsammans fyllde vi alla pass! VM är otroligt 

nöjda med våran insats! Uppdraget sades upp nån dag tidigare än beräknat men 

vi kommer att få betalt för alla pass eftersom vi hade så bra avtal med dom. I det 

stora hela har det fungerar mycket bra! Vissa personer har gått 10-15 pass och 

det är bra gjort! Det har alltid varit gott bemötande mellan ekipagen, en otroligt 

positiv anda.  

Vi, både Falun och Borlänge, hoppas att det här samarbetet kommer att fortsätta 

framöver, även inom andra områden ex. tävlingar när det behövs många 

funktionärer. Diskuterades att återuppta ”kamper” mellan klubbarna. Framförallt 

lära känna varandra runt grillen. 

Borlänge BK erbjuder sig att vara värd för en funktionärsfest. Alla som gått nu 

under VM och för-VM kommer att bli inbjudna. 25/4 kl.18,00 bestämdes. Hans 

Sundström, FBK; och Fredrik Frid, BBK, har koll på alla som har gått och 

kommer att skicka ut inbjudan via mejl. Thomas och Andreas kommer att hålla i 

samarbetet och ordna för festen. 
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§15065  3. ÖVRIGA FRÅGOR OCH FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN   

  Inga övriga frågor, dagordningen godkändes. 

 
 

§15066  4. ORDFÖRANDES RAPPORT  

  Har varit till studiefrämjandet. Vi bör se till att de vet om våra kurser så de kan 

lägga ut det på deras hemsida. Vi ska skriva ett samarbetsavtal tillsammans med 

Sandra från HUS. Deras årsmöte är 25/3 sedan kommer mötet att ske.  

Vapenförvaring en förnyelse tillpolisen har ordnats.  

 

 

§15067  5. KASSÖRENS RAPPORT  

  Fullständig rapport och den ser mycket bra ut! Har öppnat konto på ica maxi. 

 
 

§15068  6. FÖREGÅENDE PROTOKOLL  

  Gicks igenom och lades till handlingarna. 

Emma och Sandra blir ansvariga för att organisera uppvisningar på mässan 9-

10/5 

 

§15069  7. UTHYRNING AV STUGAN  

  Hoppas över. 

 
 

§15070  8. INKOMNA OCH UTGÅENDE SKRIVELSER  

  Domarförteckning. 

 Inbjudan till sök/spår helg, Avesta BK. Sätts upp på anslagstavlan. 

 

 

§15071  9. ATT-GÖRA-LISTAN  

  Jonny kommer att mejla ut till ett möte för att göra en lista.  

 
 

§15072  10. STUGFOGDENS INKÖP  

  Förfrågan från stugfogden att köpa in:  

1st begagnad röjsåg av märket Husquarna, komplett med klinga och bärsele.  

1 st Skogsarbetshjälm, med visir och hörselskydd.  

1 st kombidunk, för bensin och olja med verktygshållare.  

Allt detta till ett pris på ca 3000:- 

 Beslutades att köpa in detta. 

 

 

§15073  11. ÖVRIGA FRÅGOR  

  Inga övriga frågor 

 
 

§15074  13. AVTALSINSTRUKTÖR  

  Beslutades att skriva Avtalsinstruktörsavtal med Sandra Strand. 

 

 

§15075  12. TID OCH PLATS FÖR NÄSTA MÖTE  

  31/3 kl. 18,00 innan klubbmötet 

 
 

§15076  14. MÖTETS AVSLUTANDE  

  Avslutades kl. 21,06 
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Bakom pennan satt:   
   

   

Pia Eriksson Thorné   

Sekreterare  Justeras av: 
   

   

  Per-Inge Ekström 

  Ordförande 
 


