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§158 Mötets öppnande:
§159
Fastställande av dagordning och anmälande av övriga frågor.
Vassbo träningslokal ,lampor till agility planen
§160 Val av justerare: Kari
§161 Föregående mötesprotokoll:
Genomgång av tidigare protokoll (ej från senaste styrelsemötet), OK och lades till
handlingarna
§162 Uppföljning av beslut/pågående aktiviteter (att-göra listan) Gerda kontaktar Amanda ang
fyllnadsmassor till gamla plan. Roger kollar upp om han kan få en gratis sandlåda annars
köps en in.
§163 Rapport från sektorerna:
Tävling: 24/10 18st i startklass och 11st klass tre. 9/10 är det KM i agility och rallylydnad.
Önskemål från Helene Renström att starta upp en grupp för tävlingslydnad för folk som vill
tävla. Helene får skriva ner vilka kriterier som krävs för att vara med i gruppen och skickar
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sitt förslag till tävlings sektorn. Tävling har kollat på träningslokal för inomhus träning under
vintern. Har hittat en lokal på ca 300m2 inväntar pris.
HUS Trycket på kurser är högt.
Distriktet kommer att hålla allmänlydnads instruktörs utbildning. HUS presenterar två
kandidater till den vilka är Erika Dung och Johan Eriksson. Styrelsen beslutar att
rekommendera dom. Kursen kommer att kosta 4200 kr/person. Anmälan senast den 15
oktober, kursen startar i november och klar till våren.
SSRK vill hyra stugan för deras årsmöte styrelsen beslutar att det är ok.
Hemsidan: Påminner om att skiva under med namn när vi svarar i Facebook grupper under
Falu BK så att man ser vem som skriver/svarar. Alla i styrelsen skall skriva en kort
presentation om sig själv och vad man håller på med för att kunna ha på hemsidan.
Kök: De behövs handlas till tävlingarna. Gerda kollar upp om det finns på City gross det vi
brukar handla på snabbgrossisten i Borlänge. Gerda kollar upp matkupongerna som
används för funktionärer på tävlingar vad dom är värda så priset blir rätt för köket.
§164 Ordförandes rapport:
Inget att rapportera.
§165 Kassörens rapport: Se bilaga.
Fråga från medlemsmötet ”Tidningen Appell” vad är det. Kan inte svara då det inte finns
någon måste vara nått fel. Felbokfört , kostnaden är tele2 räkning för två månader. Konterar
om vid tillfälle. Kassören var inte informerad ang. matkupongerna som tävling använder fick
reda på det i dag under mötet att de används.
§166 Inkomna och utgående skrivelser: SBK instruktörsutbildning och Rallylydnads
domarutbildning. Båda kurs inbjudningar kommer att läggas upp på hemsidan och en notis
på Facebook så man kan gå in på hemsidan och titta och ev. anmäla sitt intresse.
§167 HUS vill skicka två personer på ALI (Allmän-lydnads-instruktörs utbildning) med planerad
start i sen höst-november. Johan Eriksson och Erika Dung. Styrelsen beslutar
rekommenderar Johan Eriksson och Erika Dung till utbildningen.
§168 Sandlådan. Kari beställer/köper en om inte Roger får tag på en i veckan.
§169 Representanter till distriktsmötet 10/10 Styrelsen beslutar att Roger Henningsson och
Veronika Hagström representerar Falun BK styrelse. Gerda anmäler.
§170 Utvärdering hundens vecka och fråga om det ska/kan vara en stående aktivitet. Önskemål
att alla sektorer/ grenar är representerade i arbetsgruppen. Hundens vecka är en stående
aktivitet inom SBK. Planering inför 2022 bör starta på våren.
§171 Hur kan vi få igång kursverksamheten och tävlandet i sektorerna så att klubbens intäkter
ökar. Diskussion om hur vi får flera funktionärer till våra olika tävlingar. Kan t.ex. någon ur
styrelsen komma till någon kurs för att informera om hur det fungerar här på klubben.
Styrelsen får i uppdrag att göra ett informationsblad. Gerda skriver ihop ett förslag till nästa
möte.

Sign:

2(4)

Falu Brukshundklubb
Protokoll Styrelsemöte
Plats: Heden Österå
Datum: 2021-10-04, kl. 18.30

§172 Hoopers utvärdera och fundera på framtida kurser tävlingar mm. Är inne på andra kursen
nu. Kristina önskar att vi anordnar en inofficiell tävling för att Hoopers får sig ett namn. Hon
tar på sig att anordna det. Eftersom det är populärt så fortsätter det till våren med
Hoopers.
§173 Vattnet i stugan vintertid. Vi börjar med att Roger och Kari kollar om värmeslingorna
fungerar.
§174 Fråga från medlemsmötet. Anordna valpträffar på klubben. Lämnar frågan till HUS om dom
kan komma med ett förslag.
§175 Beslut:
 HUS vill skicka två personer på ALI (allmänlydnadsinstruktörsutbildning) med
planerad start i sen höst-november. Johan Eriksson och Erika Dung. Styrelsen
beslutar rekommenderar Johan Eriksson och Erika Dung till utbildningen.
 Representanter till distriktsmötet 10/10 Styrelsen beslutar att Roger Henningsson
och Veronika Hagström representerar Falun BK styrelse.

§176 Övriga frågor:
 KM att ev. flytta alla grenar till hösten. Tävlingssektorn är informerad.


Vinter träning i Vassbo ridhus alla som vill. Man bokar privat på
https://vassboridhus.bokamera.se/ där finns all information om betalning osv.



Lampor till 4 lampor som skall sättas upp på agility plan Kari, Pinge och Roger håller
på med lamporna. (finns 2 i reserv.) Planen är att få upp den lördagen den 16/10.

§177 Nästa möte: 1/11 kl 18.30
§178 Mötets avslutande: Vice ordförande Stefan avslutar mötet 20.46.

Protokollförare
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Justerare

Att göra listan
Beslutad

Sign:

Vad

Beskrivning och kommentar
Förtjänsttecken kriterier

Ansv.
Styrelsen

Ojämn
plan

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

Styrelsen

Gräsklippa
rna
Sandning
av vägen

Behövs en instruktion på gräsklipparna hur
man parkerar dom.
Ev beställa en sandlåda till och kolla upp vad
det kostar att få det sandat

Roger

4(4)

Kari

Klar
Under
2021

Tidig
vår2022
Hösten
21

