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 Kallade:                                             Post:  Kallade Närvaro: 
  
 Gerda Sundström  Ordförande                         ja                     ja  
 
 Roger Henningsson  Vice Ordf.  ja ja 
       
 Kari Haponen  Kassör  ja ja länk 
      

 Vakant  Sekreterare    

     

 Veronica Hagström   Ledamot  ja ja 
                                                                                                                                                
 Sofia Öström  Ledamot  ja ja 

 
 Therese Lilja  Ledamot  ja                     ja 
   

 Kristina Haponen  Suppleant  ja ja länk 
     
 Johan Eriksson   Suppleant                           ja ja 
                 

          

 Anna Isaksson   HUS  ja Nej  
   

  

    

          

 
 
§1 Mötets öppnande: Ordförande: Gerda öppnar mötet och hälsar alla välkomna nya som 

gamla i styrelsen. 
  

§2        Fastställande av dagordning och anmälande av övriga frågor: 
        #Uppdateringar av mailadresser till styrelsen. 
        # Tränings bevis.  

 

§3 Val av justerare: Roger. 
 

§4 Föregående mötesprotokoll: Läses upp och läges till handlingarna. 
 
§5 Uppföljning av beslut/pågående aktiviteter (att-göra listan) 
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§6 Rapport från sektorerna 

Tävling: Anneli J och Cecilia B har hoppat av tävlings sektorn. Lotta S och Stefan O sitter 
kvar.  
Dock fattas det en sammankallande till sektorn.   
HUS: Många kurser är på gång nästan alla är fullsatta. 
Hemsidan: Uppdateras allt eftersom. Webbansvarig håller på att ändra mailadresser till 
styrelsen så att allt blir rätt. 
Kök: Handling kommer att göras i veckan som kommer. 

 
§7  Ordförandes rapport: 
 

§8         Kassörens rapport: Kontoställning per 2022-02-24. 
           E-sparkonto: 51 473:12 (oförändrat) 
           Tävlingskontot: 29 843:00 
           Falu Bk: 166 476:98 
           Intäkter. Kursverksamheten: Valp och Hoopers 
           Utgifter (större): Elräkning december, Sbk Daladistriktet, i övrigt enl. plan. 
           Elkostnader sänktes radikalt för januari. 
 

 

§9        Inkomna och utgående skrivelser: Har fått mail ang. CUA-utbildning. (certifierad 
             utställningsarrangör) och ett Mail ang. nyheter angående utställningar. Är ej aktuellt för 
             Falu-BK i dagsläget. 
  
 
§10      Borde sätta upp på att göra listan: 
             Tillstånd för majbrasan. Gerda Kollar med brandstationen om dom kan elda av majbrasan 
             och ängen som är tilltänkt till aktivitetsbanan. 
             Gå igenom pärmar I förrådet och kasta de som inte behöver sparas köra resten till arkivet 
             t.ex. diabilder och gamla urklipp.  Veronika börjar sortera och så går vi igenom vad som 
skall till arkivet och vad som skall vara kvar på klubben. 
 
§11     Hur främjar vi brukset på vår klubb? 

           Många idéer kom upp och vi jobbar vidare på frågan 
           och håller den levande för att kunna presentera förslag och ta upp frågan på ett 
           medlemsmöte. 
             
 
 
§12   Försäljning av mera tex New Body mm. Sofia tar på sig att kolla upp vad som gäller och hur 
         det fungerar praktiskt. 
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§13    Kopplade medlemskap till tex granngården som ger bonus. Sofia kollar upp det om det finns 
           nått kopplat till Falu BK som man kan ange när man handlar där. 
             
 
§14     Agrias hundpromenad 21 maj: Vi har blivit tillfrågade från Agria om vi kan tillsammans 
           med dom arrangera ”Agrias hundpromenad 2022” Alla tyckte det vara en bra idé och att vi 
           får gratis reklam till klubben. Gerda tar på sig att pratat med dem och höra vad som behövs, 
            mer än en 3 km promenad slinga. Kollar även med markägaren så att det är ok att vi  
           promenerar i skogen ovanför klubben. Start och mål kommer att vara på klubben. 
 
 
§15    Övriga frågor: 

• Sofia behöver allas mailadresser så det blir rätt på hemsidan. 
• Granngården kommer att ha husdjurets dag och undrar om vi kan vara med och ev. 

visa upp något ur våran verksamhet. Sofia tar på sig att kontakta dom. 
• Dammsugare behövs köpas in. Sofia kollar priser och hör av sig när han hittat lämplig. 
• Har fått frågan ang. träningsledare bevis under hundförbudstiden 1 mars-20 augusti. 

https://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/dispens-
hundforbudstiden/ 

På länken ovan kan alla läsa vad som gäller under förbudstiden. 
 

       
 

§16    Nästa möte: 10/3 kl 18.00 Klubbstugan 

 

§17    Mötets avslutande: Gerda avslutar mötet kl. 19.34 

  

 

 

 

 
 
 
 Protokollförare   Ordförande 

            

  
 

 

 

 Justerare 

 

 

 

 

https://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/dispens-hundforbudstiden/
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/dispens-hundforbudstiden/
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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. Enligt uppgift så 
kan mattan göras rent med bikarbonat .  

Kristina  

     

     

     

     

     

     

     

     

 


