
Falu Brukshundklubb
Dagordning Styrelsemöte
Plats: Zoom möte
Datum: 2021-03-04, kl. 18.30

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

Stefan Ollars Vice Ordf. ja  ja

Kari Haponen Kassör ja ja

Gerda Sundström Sekreterare ja ja

Veronica Hagström   Ledamot ja ja

Sofia Öström Ledamot ja ja

Pia Elmquist Ledamot ja nej

Roger Henningsson Suppleant 1 ja ja

Kristina Haponen Suppleant 2                          ja ja
         

Anna Isaksson HUS ja nej

                                                                                                                                                                                       

§1 Mötets öppnande:  Lotta hälsar välkomna och hälsar dom nya styrelse medlemmarna extra
välkomna.

§2        Fastställande av dagordning och anmälande av övriga frågor. Två övriga frågor tillkommit.

§3 Val av justerare: Stefan Ollars.

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

§5 Uppföljning av beslut/pågående aktiviteter (att-göra listan)  

§6 Rapport från sektorerna:  

Tävling:  Ylva Edbäck har avsagt sig som sammankallande i tävlingsektorn. I tävlings sektor 
ingår Anneli Johnsson Lotta Sundström och Stefan Ollars. 
HUS: Online kurserna går riktigt bra. Bra med filmer och alla är engagerade. Vårens kurser 
skall planeras in i veckan som kommer.
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Hemsidan: Vissa upplever att det är svårt att hitta på den. Lotta kollar över det.

§7   Ordförandes rapport: Inget att rapportera. 

§8 Kassörens rapport: Har inte fått behörigt än. Behöver konstituerade och 
årsmötesprotokollet. 

§9        Inkomna och utgående skrivelser: Inga inkomna

§10 Konstaterade möte:  Gerda gör i ordning ett dokument.
 I Verkställande utskott (VU) ingår ordförande Lotta How,  Viceordförande Stefan Ollars och 
sekreterare Gerda Sundström. Representanter för distriktet är Lotta How och Stefan Ollars.

§11 Parkeringen. Har varit diskussion om var man får parkera på klubben. Nere vid nya planen 
har det diskuteras om att den parkeringen/grusplanen inte skall användas. Styrelsen 
beslutat att det är parkering tillåten överallt utom där det är gräsmattor.

§12 Grusning på vägen. Vi behöver beställa det av han som skottar. Klubben får betala extra 
varje gång han är där och sandar.

§13 Chatten hur den skall användas.  Svara på inlägg tryck på ”svara” så blir det lättare att hitta.
Inga dagordnings punkter i den allt som skall upp på dagordning skall e-mejlas till 
sekreterare@falubk.org

§14 Beslut: 
• Styrelsen beslutat att det är parkering tillåten överallt utom där det är gräsmattor.

• I Verkställande utskott (VU) ingår ordförande Lotta How,  Viceordförande Stefan 
Ollars och sekreterare Gerda Sundström. Representanter för distriktet är Lotta How 
och Stefan Ollars.

§15 Övriga frågor: Fundering från Peter van Renen maj brasan vad gör vi med den? Frågan 
bordläggs till nästa möte. Hus till gräsklipparna Peter har på eget initiativ byggt hus till våra 
robotgräsklippare  kostnad för klubben ca 800 kr. Vi är tacksam för allt han gör för klubben. 
Så styrelsen bordlägger frågan till nästa möte för att kunna ta ett beslut i frågan.
Årshjulet: Vi diskuterar vilka dagar som skulle passa bäst ha styrelsemöten på. Första 
måndagen i månaden tyckte vi alla skulle vara bra. Lotta lägger in datumen i årshjulet. 

§16 Nästa möte: 12/4 kl 18.30

§17 Mötets avslutande: Lotta avslutar mötet kl 20.04
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Protokollförare Ordförande
         

Justerare

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

Sandning 
av vägen

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

Kari Hösten
21

Sign:                              3(4)



Falu Brukshundklubb
Dagordning Styrelsemöte
Plats: Zoom möte
Datum: 2021-03-04, kl. 18.30

Sign:                              4(4)


