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  Närvarande: 
  25 deltagare ur styrelse, sektorer  och medlemmar 
  

§1 Mötets öppnande.  
 Ordförande Gerda Sundström öppnade mötet och önskade alla välkomna 
 
§2 Övriga frågor och fastställande av dagordning.  
 Dagordningen fastställdes 
 

             §3   Val av två justerare:  
                     Britt van Reenen och Anna-Karin Norlander 

 
§4   Ordförandes rapport:  
        Styrelsen har en pågående studiecirkel gnm Studiefrämjandet; Motivera ideella 
 
§5 Kassörens rapport:  
     Se bilaga Resultat och balansräkning 20220101-20220831 
 
§6       Sektorernas rapporter: 

HUS.  3 Av de tre nyutbildade instruktörerna håller nu Johan en Grundkurs Valp och 
Sandra en Agilitykurs för nybörjare. Övriga pågående kurser: Rallylydnad mot 
nybörjarklass (Sara), Unghund Grund (Tina), Hoopers Grund 1 (Kristina). Kommande 
kurser: Grundkurs Valp (Anna), Spår (Tina), Hoopers Grund 2 (Kristina).   
Nästa instruktörsmöte 30 oktober. Vi efterlyser fler instruktörer då efterfrågan på 
kurser är större än tillgången. 
 
Tävling. Genomförda tävlingar: Juli; träningstävlingar i startklass lydnad och 
rallylydnad. 23 augusti; Mästarklass rallylydnad kväll, September; Bruks-SM 
genomfördes i Daladistriktet, mkt lyckat med nöjda deltagare och publik. Rapporten 
som genomfördes i anslutning till Falu BK fick beröm för väl organiserad.  
Kommande tävlingar: Blåbärstävling i Hoopers under Hundens vecka, 20 september 
träningstävling startklass lydnad, 24 september Bruks: sök, lkl,hkl, elit. 

 
§7 Sektorer för varje gren: 
           Gerda presenterade styrelsens tankar om en organisation av våra, nu 386, 

medlemmar som speglar distriktets och SBK:s organisation med utskott/sektorer och 
där en representant för varje gren deltar. Organisationsplanen kommer att läggas 
upp på hemsidan.   

 
§8  Förslag från en medlem att anordna Hundens dag.  
 Mats Stenmark gjorde en återblick till den tid i mitten av 80-talet då Falu BK 

anordnade Hundens dag årligen. Evenemanget blev populärt och fick många 



 Falu Brukshundklubb   

 Protokoll fört vid medlemsmöte 

 Plats: Klubbstugan Heden, Österå 

 Datum: 2022-09-04, kl. 15.00 
 

 
 

Sign:    

   
   

  2(3) 

besökare. Roliga, nyttiga och uppskattade aktiviteter pågick under dagen, t ex drive 
in-utställningar, rasparad, lydnadsuppvisning, tipspromenad, pälsvård osv.  Förslag 
att återskapa evenemanget och skapa en arbetsgrupp som redan nu lägger in det i 
planen för nästa år, gärna i augusti. Ett annat förslag som togs upp i samband med 
förslaget var att lägga aktivitetsdagen under den årliga Hundens vecka som 
genomförs på lokalklubbar i samarbete med Studiefrämjandet runt om i Sverige 
under vecka 37.  

 Styrelsen tar med sig frågan för vidare diskussioner. 
 
§9       Beviljade ansökta medel från kommunen.  
 Se kassörens rapport. Prio 1: ny LED-belysning på planerna Prio 2: Staket runt Gamla 

planen, med möjlighet att sektionera den planen ytterligare med hjälp av de mobila 
fårstängsel vi redan har.  

 
§10 Klubbmästerskap:  
 KM är på planeringsstadiet och kommer att delas upp på två olika datum under 

hösten 
 
§11 Hundens vecka v. 37:  
 De aktiviteter vi planerat för 12-13 september annonseras på våra sociala medier och 

via Studiefrämjandet  
 
 
§12     Övriga frågor:  
      Inga övriga frågor 
 
§13     Nästa möte 27/11 kl. 15.00 
 
§14 Ordföranden  tackade och avslutande mötet.  
 
 
 
 
Ordförande                                                Protokollförare 
 
 
 
 Gerda Sundström    Kristina Haponen 
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Justerare                                            Justerare 
    
 
 
 
 Britt van Reenen      AnnaKarin Norlander  
 
 
 


