
Falu Brukshundklubb
Dagordning Styrelsemöte
Plats: Zoom möte 
Datum: 2021-02-09, kl. 18.30

Kallade:                                            Post: kallade Närvaro:
Lotta How Ordf. ja ja

Stefan Ollars Vice Ordf. ja  nej

Amanda Lärkas Kassör ja ja

Gerda Sundström Sekreterare ja ja

Anneli Johnson   Ledamot ja ja

Veronica Hagström Ledamot ja ja

Pia Elmquist Ledamot ja nej

Eva Axelsson Suppleant 1 ja nej

Roger Henningsson   Suppleant 2                          ja ja
         

Anna Isaksson HUS ja nej

                                                                                                                                                                                       

§195 Mötets öppnande: Lotta hälsar välkomna. 

§196    Fastställande av dagordning och anmälande av övriga frågor: En punkt har tillkommit ang. 
       vattnet i stugan.

§197 Val av justerare: Veronica H.

§198 Föregående mötesprotokoll: Läses upp och läggs till handlingarna.

§199 Uppföljning av beslut/pågående aktiviteter (att-göra listan)  Stolparna efter vägen 
behöver nya lampor. Styrelsen beslutar att vi ta en kostnad 7750 kr för att åtgärda detta 
under året 2021.

§200 Rapport från sektorerna:  
Tävling: Har inte varit några.
HUS: Har 2st valpkurser igång nu. Går bra att ha dom online.
Hemsidan: Lotta jobbar med den. 
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Datum: 2021-02-09, kl. 18.30

§201   Ordförandes rapport: Inget att rapportera.

§202 Kassörens rapport: I kassan 192132kr.  Amanda tackar för sig nu när hon slutar som kassör.

§203  Årsmötet: Vi går igenom årsmöteshandlingarna. Provmöte i zoom inför årsmötet Lotta hör 
med Nina vilket datum som det skulle passa henne. 
Anna-Karin Norlander kommer att vara teknisk support per telefon under zoom mötet. Per-
Inge Ekström kommer att vara distriktets representant och rösträknare. 

§204 Rambudget. Ligger i årsmöteshandlingarna.

§205 Element i lilla förrådet är trasigt. Roger kollar upp det. Har ev. ett hemma som kan passa.

§206 Vattnet i stugan. Har fryst nu på vintrarna i flera år. Veronica och Roger kollar upp på fredag 
vad som kan göras. Viktigt att mattan och luckan i träningsrummet lämnas öppet. 
Toaletterna är avstängda så dasset ute får användas i dagsläget. Lotta kollar även med 
Tomas Enbäck om han vet nått hur det fungerar. Veronika och Roger kollar pumphuset.

§207    Inkomna och utgående skrivelser: Inga inkomna. 

§208 Beslut: Stolparna efter vägen behöver nya lampor. Styrelsen beslutar att vi ta en kostnad 
7750kr för att åtgärda detta under året 2021.

§209 Övriga frågor: Städlista. Vi lämnar vi till nästa styrelse som får sätta upp en för året.

§210 Nästa möte: Årsmötet 21/2 kl 15.00.

§211 Mötets avslutande:  Lotta avslutar mötet kl 20.33.

Protokollförare Ordförande
         

Justerare
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Att göra listan

Beslutad Vad Beskrivning och kommentar Ansv. Klar
Förtjänsttecken kriterier Styrelsen Under 

2021
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

Belysninge
n planen

Belysningen efter vägen. Rogers snarast

Sopsorteri
ng

Vi behöver börja sopsortera.  Gerda köper in 
sorterings kärl. Brännbart och matavfall kärl 
beställs av FEV.

Gerda Nästa 
mötesp
rotokoll

Vi behöver
ny 
städlista.

Städlista för stugan. Styrelsen 
2021

Våren 
21

Förslag 
från 
medlem.

Grattis tavla. Veronica Våren 
21

Arkivering Arkivering till tallen. Stefan Våren 
21
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