
Falu Brukshundklubb
Protokoll Styrelsemöte
Plats: Zoom möte
Datum: 2021-04-12, 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 nej
         

Anna Isaksson HUS ja ja fram till §23

                                                                                                                                                                                       

§18 Mötets öppnande: Lotta öppnar mötet.

§19      Fastställande av dagordning och anmälande av övriga frågor.  3st frågor tillkom.

§20 Val av justerare: Kari H.

§21 Föregående mötesprotokoll: Läses och lades till handlingarna.

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

§23 Rapport från sektorerna:  

Tävling: Ny medlem i tävlingssektorn är Cecilia Borgljung.
HUS: Lite mindre tryck på vårens kurser några kurser har ställts in p.g.a. av för lågt 
deltagare antal. Har fått samtal av Helen R som har nu är klar med ”Bästa starten”. Lämnar 
två förslag på kurser i bästa starten Alt1 En tävlingslydnad kurs. Alt2 kurs för våra 
instruktörer. Skall diskuterar i HUS på deras nästa möte.
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Protokoll Styrelsemöte
Plats: Zoom möte
Datum: 2021-04-12, kl. 18.30

Hemsidan: Uppdateras eftersom.

§24   Ordförandes rapport: Inget att rapportera.

§25 Kassörens rapport: Total behållning 209 580 kr, på de tre kontona per 2021-04-12. Vi har 
fått beviljat bidrag från Falu kommun på 25 000kr dock ännu ej utbetalat. Inga oförutsedda 
utgifter under perioden, en faktura(påminnelse) är under utredning.
Kari försöker få över alla fakturor på e-faktura. Klara: Falu Energi&Vatten, Skellefteå Kraft. 
Återstår: Post Nord och Tele2 och Länsförsäkringar återstår. 

§26 Bordlagda frågor från föregående möte. Majbrasan och parkeringshusen till klipparna. 
Klipparnas hus kostade 800kr som styrelsen beslutar att Peter får ersättning för sitt utlägg. 
Påminn Peter om att fylla i utläggsdokumentet som finns kassörens fack. Hur gör vi med 
Majbrasa högen Peter får gärna elda upp högen. Han får dra ihop några som hjälps åt under
säkra former.

§27  Avtals instruktör. Vad är det som gäller ang. avtalsinstruktörer i deras avtal. Vi bordlägger 
frågan tills nästa möte då vi ses fysiskt och diskutera avtalen.

§28 Arkivering: Finns mycket pärmar på klubben med verifikationer 7 år skall verifikationerna 
sparas. Äldre verifikationerna kan kastas.

§29 Ta ner tallen vid stolpen.  Finns stor risk att den slår sönder den nya lampskärmen den 
behövs ta ner. Roger ta på sig att göra det med sällskap.

§30 Instruktion/ordnings pärm. Veronica vill ha en pärm med instruktioner t.ex. hur timern till 
belysningen stängs av, gräsklipparfunktion. Hur funkar köket på tävling osv. Veronika börjar 
göra en. Kari föreslog att även en avtalspärm samlas ihop med gällande avtal, alternativt på 
server med rubriken avtalsdokument.

§31 När startar vi upp tisdags och torsdags träningarna? Vi får avvakta tills nya restriktioner 
kommer. Ang. skotten så bör en skylt sättas upp direkt infarten att skott kan förekomma 
torsdagar kl. 18.00–19.00. Sofia ordnar skylt. Skytten ansvarar för att skylten kommer ut 
skott kvällarna. Alt att skylten alltid står ute. 

§32  Robotgräsklipparna vart ska dom stå parkerade. Kablarna är svåra att flytta så dom får stå 
kvar. Hindren flyttas till tränings boden.

§33 Öppen och stäng FB sida, varför? Vi bordlägger till nästa möte och tar med protokollet från
senaste diskussion ang. de olika FB sidorna.

§34 Nya loggor från SBK: Vi tar upp frågan på nästa medlemsmöte.

§35  Instagram konto. Sofia tar gärna på sig att starta det. Med hjälp av flera( Gerda m.fl).  
Styrelsen beslutar att godkänna det.
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§36 Sätta ihop en arbetsgrupp för att kolla upp kostnader för bygge av träningshall. Sofia och 
Kristina startar upp gruppen. En av de första punkterna är att se vilka möjligheter till bidrag 
som skulle vara möjlig (Fonder, EU, etc)

§37  Vart man kan parkera. Sätta upp skyltar och info på hemsidan. Att göra en karta med 
informations på hemsidan vart man kan/får parkera. Och tillbudsskyltar vart det är ok att 
parkera.

§38 Varning för ormar skyltar.  Många nya medlemmar vet inte att det finns ormar och går och 
rastar där ormarna bor. Sofia tar på sig det att ”tillverka ” och placera ut dem på lämpliga 
ställen.

§39 Tips till brukshundsklubbar i utveckling. Se punkt 36

§40      Inkomna och utgående skrivelser: Avtal gällande person uppgifter. Från studiefrämjandet 
Anna tar på sig att skiva det.

§41 Beslut: Klipparnas hus kostade 800kr som styrelsen beslutar att Peter får ersättning för sitt 
utlägg. Hur gör vi med Majbrasa högen Peter får gärna elda upp högen. Han får dra ihop 
några som hjälps åt under säkra former.
Instagram konto. Styrelsen beslutar att godkänna det att Sofia startar ett Instagram konto 
för Falu brukshundsklubb.
Instruktion/ordnings pärm. Veronica vill ha en pärm med instruktioner t.ex. hur stänger 
man av timern. Hur funkar köket på tävling osv. Veronika börjar göra en.
Varning för ormar skyltar.  Många nya medlemmar vet inte att det finns ormar och går och 
rastar där ormarna bor. Sofia tar på sig det.
Vart man kan parkera sätta upp skyltar och info på Hemsidan. Att göra en info karta på 
t.ex. hemsidan vart man kan få parkera. Och tillbudsskyltar vart det är ok att parkera.

§42       Övriga frågor: Medlems enkät Veronica skickar den till Anna som får skicka ut till 
      medlemmarna.
       Fysiska möten: Nästa styrelsemöte träffas vi på klubben. Kom ihåg att boka stugan!. 
      Kassörens fack. Behöver man ersättning från utlägg så kan man bra fota och skicka i PDF 
       fil kassören så hämtar han kvittot nästa gång han är där.
   

§43 Nästa möte: 4 maj kl. 18.30 i klubbstugan, (OBS! tisdag).

§44 Mötets avslutande: Lotta avslutar mötet.
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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

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 att kolla upp hur
mycket vi ev. spar på sorteringen av sopor.

Gerda/Kari 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

Avtals 
pärm

Pärm alt flik på server där gällande avtal 
samlas.

Styrelsen/ 
Veronika
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