
Falu Brukshundklubb
Protokoll för medlemsmöte
Plats: Klubbstugan Heden, Österå
Datum: 2021-11-28, kl. 15.00

§1 Mötets öppnande. Vice ordförande Stefan Ollars öppnar mötet kl. 15.01 

§2 Övriga frågor och fastställande av dagordning.  Dagordningen fastställs av mötet.

             §3 Val av två justerare: Mötet valde Eva Axelsson och Sara Mååg till justerare. 

§4 Ordförandes rapport: Rapporterar att vi dagsläget har 320st medlemmar vilket är 9st 
fler än förra året vid samma tid.  Vägbelysningen är ej åtgärdad felet är att det saknas 
en timer. Men belysningen går att slå på inne i stugan. Ny belysning finns dock på 
agility plan. Vägsandlåda inköpt, placerad vid verandan så man lätt når båda 
backarna.  

§5 Kassörens rapport: Se bilaga.  

§6       Sektorernas rapporter:
HUS: Kristina Haponen rapporterar från hus. 
Det två nya instruktörer på gång de går utbildningen nu. 
Nästa års kurser annonseras ut redan nu. Tips att köpa kurs i julklapp. 

Tävling: Har haft sista tävlingen för året.  Alla tävlingar för 2022 är sökta. 
11/6 kommer vi ha rapporttävling som är ett genrep inför SM i rapport som kommer 
att gå här i Falun i sommar. 
Domar konferens har hållits i Stockholm. Distriktet hade en domare och en 
tävlingsledare på konferensen. 
Bruks domare i distriktet har haft utbildning i Borlänge. 
Det kommer att vara ett tävlings möte för agility 6/12 i klubbstugan.
Anneli informerar från mötet ”Bruksets framtid”.  Mötet handlade om hur man får 
funktionärer och hur man håller brukset levande. 
Stefan rapporterar ang. SM i rapport som kommer att gå i Falun. Funktionärer behövs
och kommer att utbildas på klubben. 

§7 Skrivelse från en medlem. Sara har en öppen fråga ang. planerna hur gör man om 
man vill träna sitt träningsprogram och de kommer någon ny och hur man då 
välkomnar de nya. Alla får träna hur man vill på de öppna tränings dagarna.om en vill 
träna efter egen planering går det bra. Vi har förståelse för att den som tränar kan 
vara i sin träningsbubbla. Alla är välkomma och genom att prata med varandra så gör 
vi dom öppna träningsdagarna till bra träningsdagar för alla nybörjare som erfarna. 
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Vi försöker skapa en ”triselgrupp” För de öppna träningsdagarana med syfte att möta 
upp och välkommna nya samt att sprida kunskap om hur det fungerar på klubben. Vi 
vill att det skall kännas roligt och välkommnande att komma till oss.

              
        

 
§8 Info ang. SM (rapport) Banan är rekad tävlingen kommer att hållas i närheten av 

klubben 26–28/8. Huvudarena är Siljansvallen i Leksand där lydnaden och IPO 
kommer att genomföras. Funktionärer kan anmäla intresse på Facebook så kommer 
de kallas till ett infomöte. 

§9 Info från Valberedningen. All info finns på hemsidan om man vill kandidera andra än 
valberedningens förslag. 

§10 Önskemål om staket/ inhägnad runt agility plan. Diskussion hur stor inhägnad de 
behövs. Klubben kommer att försöka söka pengar från kommunen och frågan 
kommer att tas upp på årsmötet igen.  

§11     Övriga frågor: Inga anmälda.

§12     Nästa möte 20/2 kl. 15.00 vilket kommer att vara årsmöte. 

§13 Mötets avslutande. Vice ordförande Stefan Ollars avslutade mötet 16.27 och tackade 
för visat intresse och bjöd in till köket för glögg och gröt. 

Ordförande                                               Protokollförare
 
Justerare                                            Justerare
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