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 Kallade:                                             Post:  Kallade Närvaro: 
  
 Vakant  Ordförande 
 
 Stefan Ollars  Vice Ordf.  ja ja 
       
 Kari Haponen  Kassör  ja ja 
      

 Gerda Sundström  Sekreterare  ja ja 

     

 Veronica Hagström    Ledamot  ja nej 
                                                                                                                                                
 

 Sofia Öström  Ledamot  ja nej 
 
 Vakant  Ledamot 
   

 Roger Henningsson  Suppleant  ja ja 
     
 Kristina Haponen   Suppleant                           ja ja 
                 

          

 Anna Isaksson   HUS  ja fram till §250 
    

  

    

          

 
 
§244 Mötets öppnande: Stefan Öppnar mötet 15.03. 
  

§245     Fastställande av dagordning och anmälande av övriga frågor. Gräsklipparna. 
 

§246 Val av justerare: Kristina H 

 

§247 Föregående mötesprotokoll: Läses igenom och läggs till handlingarna. 
 
§248 Uppföljning av beslut/pågående aktiviteter (att-göra listan) 
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§249 Rapport från sektorerna 

Tävling: Markerna som SM rapportsträckorna skall gå på är godkända av markägaren. 
Funktionärsmöte kommer att hållas i april inför SM. Fråga ang. skyltar till vandringspriserna 
om det är beställt. Gerda ringer Lotta S om skyltarna är beställda.  
HUS: Flera kurser på gång. Flera starar i februari och mars. Det är hårt tryck på kurser. 
Mycket förfrågningar på valp och unghundskurser. Kommer vara ett instruktörs grupps 
möte, tyvärr har inte alla instruktörer meddelat att de kommer. Vi saknar instruktörer i 
bruksgrenarna. Har varit mycket efterfrågningar på brukskurser. Hur gör vi för att peppa folk 
att hålla kurser?  
Hemsidan: Webbansvarig ej på plats. 
Kök: Veronika avsäger sig att vara ansvarig för köket.      

 
§250  Ordförandes rapport: Inget att rapportera. 
§251     Kassörens rapport: Kontoställning: 
              E-sparkonto: 51 473 kr, inga transaktioner. 
              Tävling. 29 843 kr. 
              Falu Bruks: 177 547 kr, intäkter och utbetalningar enligt förväntan. 
              Intäkter som inkommit t o m januari från medlemmar som nyttjar Vassbo är ca 1 700 kr. 
              Underlaget till revisorerna för 2021 är levererat och hittills efterfrågade dokument och  
              frågor har lämnats och svarats på. Borde bli godkänt. 

I övrigt ser det ut som vi klarar oss igenom vintern även med de höga elräkningarna vinter 
månaderna kommer att belasta oss med. 

 

    
 
  
§252    Inkomna och utgående skrivelser: Har fått en remiss från utskottsgrupp för drag på 
             meriteringsregler för barmark.  Vi har ingen aktiv inom området så remissvar skickas ej.  
              
  
§253    Träningsdagar vinter ute eller inne bokade tider, osv. Styrelsen är enig att standardmässigt 
             är den allmänna träningen utomhus. Träningsrummet kan bokas som det är nu.    
 
§254     Årsmötet. Styrelsen beslutar att trots de släppta restriktionerna att ändå hålla mötet 
              digitalt.   
 
§255    Borde sätta upp på att göra listan: 
             Tillstånd för majbrasan 
             Gå igenom pärmar I förrådet och kasta de som inte behöver sparas köra resten till arkivet 
             tex diabilder och gamla urklipp.  Bordläggs till nästa styrelsemöte. 
 
§256   Hur främjar vi brukset på vår klubb? 
            Ta upp diskussion med medlemmarna? / Bordläggs till nästa styrelsemöte. 
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§257    Aktivitets banan. Kommer att tas upp under budget på årsmötet.  
 
§258   Försäljning av mera tex New Body mm. Bordläggs till nästa styrelsemöte. 
 
 
 
 
§259   Kopplade medlemskap till tex granngården som ger bonus. 
            Bordläggs till nästa styrelsemöte. 
 
 
 

§260  Beslut: 

• Styrelsen beslutar att trots de släppta restriktionerna att ändå hålla årsmötet digitalt.   

• Styrelsen är enig att standardmässigt är den allmänna träningen utomhus. Träningsrummet 
kan bokas som det är nu.    
 

 

§261    Övriga frågor: Gräsklipparna behöver service. Roger lämnar in dom.  Belysningen efter 
             vägen är fortfarande ej löst. Ny lösning av vägbelysningen presenterats nästa möte.   
  

§262    Nästa möte: 20/2 kl. 13.00 vi ZOOM 

§263 Mötets avslutande: Stefan avslutar mötet 16.24. 
  

 

 

 

 
 
 
 Protokollförare   Ordförande 

            

  
 

 

 

 Justerare 

 

 

 

 

 

 



 Falu Brukshundklubb   

 Protokoll Styrelsemöte 
 Plats: Zoom möte 

 Datum: 2022-02-06, kl. 15.00 

 

 
 

Sign:     4(4) 

 

 

Att göra listan 

 

Beslutad Vad Beskrivning och kommentar Ansv. Klar 

  Förtjänsttecken kriterier Styrelsen Under 
2022 

 Ojämn 
plan 

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

Styrelsen 
Gerda tar in 
offerter Så 
fort snön är 
borta. 

 

     

 Gräsklippa
rna 

Behövs en instruktion på gräsklipparna hur 
man parkerar dom. 

Roger Tidig 
vår2022 

 heltäcknin
gsmattan 

Skulle ev. behövas göras rent. Kristina kollar 
upp om man kan tvätta den. 

Kristina  

     

     

     

     

     

     

     

     

 


