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 Kallade:                                             Post:  Kallade Närvaro: 
 Lotta How  Ordf  ja ja 
  
 Stefan Ollars  Vice Ordf.  ja  ja 
    

 Kari Haponen  Kassör  ja ja på zoom 
      

 Gerda Sundström  Sekreterare  ja ja  
     

 Veronica Hagström    Ledamot  ja ja på zoom 
 

 Sofia Öström  Ledamot  ja ja 

   

 Pia Elmquist  Ledamot  ja ja 
  
 Roger Henningsson  Suppleant 1  ja ja 
      

 Kristina Haponen   Suppleant 2                          ja ja på zoom 
                  

          

 Anna Isaksson   HUS  ja nej 
     

  

    

          

 
 
§45 Mötets öppnande: Lotta öppnar mötet och hälsar välkomna.   
 

§46     Fastställande av dagordning och anmälande av övriga frågor. Orm problemet.  
       Helene Renströms utbildning av instruktörer. 
 

§47 Val av justerare: Sofia. 
 

§48 Föregående mötesprotokoll: Läses igenom och lägges till handlingarna. 
 
§49 Uppföljning av beslut/pågående aktiviteter (att-göra listan)   
 

§50 Rapport från sektorerna:   
 

Tävling: Inget att rapportera.  
HUS: Har fått in flera kurser nu. Flera kurser uppstartade.  
Hemsidan: Uppdateras eftersom. Sofia kommer att hjälpa till med hemsidan.  

 
§51    Ordförandes rapport: Har varit på distriktsmötet tillsammans med Stefan Olars. 



 Falu Brukshundklubb   

 Protokoll Styrelsemöte 
 Plats: Klubbstugan 

 Datum: 2021-05-04, kl. 18.30 

 

 
 

Sign:     2(4) 

 

§52 Kassörens rapport: I kassan 147 702,80kr. 
 

§53 Boden Agility hinder. Har varit mång hinder och oordning. Nu är hindren ute på planen. 
Fråga ang. att sälja av gamla hinder som inte används. Styrelsen beslutar att vi säljer ut dom 
parvis. Kristina kontaktar Lotta Sundström för förslag på lämpligt pris.  Ang. hinder som 
behövs renoveras så får agility gruppen ge ett kostnadsförslag och lämna till styrelsen  

 

§54 Agilityträning samverkan: Agilityn vill ha en egen Facebook grupp som dom ska starta upp. 
Den läggs upp i ”grupper” på Falu brukshundsklubb Facebook.  

 

§55 Helge Sanden tavlan. Värde? FD Karin Berggren tog hem tavlan för värdering Gerda 
kontaktar Karin B. 

 

§56 Medlemsmöte. Vi behöver planera in ett medlemsmöte.(digitalt) Förslag på datum är 19/5 
kl. 18.30 på Zoom. Vi kallar det för medlems info. 

 

§57 Avgränsning till agility planen. Förslag att angränsa planen för att kunna ha flera personer 
än 8st. ute på planerna.   

 

§58     Öppen och stäng FB sida. Från föregående möte. Diskussion ang. ”Facebook grupper” alla 
grupper ska vara synliga men kan vara privata där man kan söka medlemskap. Alla FB 
grupper i Falu BK regi skall läggas under Falu BK Facebook sida. 

 

§59 Avtalsinstruktörer. Från föregående möte. Här går ordförande Lotta How ut eftersom hon 
är avtalsinstruktör. Diskussion ang. avtalen och deras ersättningar.  Styrelsen beslutar att 
följa gällande avtal tills de löper ut. Vilket innebär 50 % av kursavgiften ExL moms och 
milersättning. Sara Hansson kontaktas för ev. ett nytt periodavtal. Ordförande Lotta How 
var inte med i beslutet.  

 

 
§60      Inkomna och utgående skrivelser: Har ej inkommit. 
 

 

§61 Beslut: Ang. agility hindren. Styrelsen beslutar att vi säljer ut dom parvis. Kristina kontaktar 
Lotta Sundström för förslag på lämpligt pris.  Ang. hinder som behövs renoveras så får 
agility gruppen ge ett kostnadsförslag och lämna till styrelsen  

 
 Helge Sanden tavlan, Gerda kontaktar Karin B och hör hur det går med värdering av den.  
  
 Vi behöver planera in ett medlemsmöte.(digitalt) Förslag på datum är 19/5 kl. 18.30 på 

Zoom. Vi kallar det för medlems info. 
  
 Alla Facebook grupper i Falu BK regi skall läggas under Falu BK Facebook sida. 
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 Styrelsen beslutar att följa gällande avtal tills de löper ut. Vilket innebär 50 % av 
kursavgiften ExL moms och milersättning. Sara Hansson kontaktas för ev. ett nytt 
periodavtal 

 

 

 

 

 

 

§62       Övriga frågor: Orm problemet på klubben. Ormskrämmorna är inte tillräckligt bra. För att 
få bort hugg orm bör man täcka till sork hål ta bort rötter osv. Ett förslag att flytta 
ormskrämmorna till lerjorden där dom gör bättre nytta. Gerda och Roger tar på sig att flytta 
dom till lerjord.  

    
             Helen Renströms kurs för instruktörerna. Helene vill gärna ha betalt för böckerna 600kr och                                                        
700kr för introduktions föreläsningen inför kursen. Beslut ang. det tas vid nästa möte. Kvitton 
efterfrågas. 
 

§63 Nästa möte: 7/6 kl 18.30 

 

§64 Mötets avslutande: Lotta avslutar mötet kl. 21.23  
 
 Veronikas uppkoppling försvann under halva punkt 62.  
 

 

 

 
 
 
 Protokollförare   Ordförande 

            

  
 

 

 

 Justerare 

 

 

Att göra listan 

 

Beslutad Vad Beskrivning och kommentar Ansv. Klar 

  Förtjänsttecken kriterier Styrelsen Under 
2021 
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 Ojämn 
plan 

Fyllnads massor på gamla planen behövs till 
våren. Vi kollar upp vad det ev. kommer att 
kosta. 

Amanda.  

 Saker 
utanför 
tävlingsbo
den 

Ligger mycket saker utanför behövs allt vara 
kvar? Platta tunneln skall vara kvar. Vi 
fortsätter kolla vad som skall vara kvar.  Sen 
körs det bort till tippen. 

Stefan 
Gerda 
Roger 

Våren 

 Gräsklippa
rna 

Behövs en instruktion på gräsklipparna hur 
man parkerar dom. 

Roger Tidig 
vår2021 

 Sandning 
av vägen 

Ev beställa en sandlåda till och kolla upp vad 
det kostar att få det sandat 

Kari Hösten 
21 

 Sopsorteri
ng 

Vi behöver börja sopsortera.  Gerda köper in 
sorterings kärl. Brännbart och matavfall kärl 
beställs av FEV. Kari tar på sig attt kolla upp 
hur mycket vi ev spar på sorteringen av sopor. 

Gerda Nästa 
mötesp
rotokoll 

 Vi behöver 
ny städ 
lista. 

Städlista för stugan. Lotta hör med Maria R 
om hon kan ordna en. Alla som har kod till 
stugan bör finnas med på städ listan. 

Styrelsen 
2021 

Våren 
21 

     

     

     

     

     

     

 


