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 §1         Mötets öppnande: Lokalkubbs ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  
  

      §2  Övriga frågor och fastställande av dagordning. En övrig fråga tillkom och det är 

ang. bidrag till klubben 

  

             §3 Val av två justerare: Till justerare valdes Ida Andersson och Louise Glansberg  

  
             §4   Ordförande och styrelsens rapport:  

•     Styrelsen redovisar vad som gjorts sen senaste mötet. Bland annat har 

lamporna köpts in som klubben har fått bidrag till från kommunen.  12 st. 
200watt med 110 graders spridning. Kommer att stättas upp till våren.  

•     Ang. stängslet och hur det skall se ut är det ej klart vilken typ av stängsel 
och vilken höjd osv.  

•     Aktivetsbanan är ca 30% klar. Ett av hindren kommer att tas bort då det inte 
är säkert.  

•      75 års jubiléet var en lyckad dag med många skratt och trevlig middag 
efteråt.  

•      Hundens vecka har genomförts under vecka 37.  
 

 

§5        Kassörens rapport: Se bilaga.  
 

§6        Sektorernas rapporter: 
HUS: HUS har under året arrangerat 18 kurser. Totalt har 105 deltagare gått kurs och 

intäkten är 154400kr före utgifter som arvode och reseersättning. Klubben har fått 
2st nya allmänlydnads instruktörer.  Vi har fortsatt behov av instruktörer då vi inte 

klarat av att erbjuda kurs till alla som önskat gå hos oss, speciellt i allmänlydnad  
valp/grund.  

 Tävling: Tävlingar i bruks och lydnad för 2023 är inlämnade och godkända av 
distriktet. Nya rally skyltar är klara.  

 
§7      Valberedningens arbete och förslag till styrelse 2023: Valberedningens ordförande 

Sara Nyberg Hansson redogjorde för deras arbete och presenterade deras förslag till 
nya representanter i lokalklubbs styrelsen.  

 
§8      Elpriser, gemensam diskussion ang. dom ökade kostnaderna Hur gör andra klubbar? 

Styrelsen läste upp lite olika förslag på åtgärder på de höga elpriserna och vad vi 
skulle kunna göra. Diskussion om att hålla 15 grader i stugan för att kunna försöka 
klämma in kurser under kallperioderna för att få in pengar. Mötet kom fram till att 

styrelsen får jobba fram ett förslag som går ut på att man får betala för 
stugan/tränings rummet när man använder den.  
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§9      Klubbkläder förslag presenteras: Therese Lilja presenterade olika kläder som vi skulle 
kunna få köpa in. Mötet kom fram till att hon lägger ut förslagen på Facebook så kan 

man kolla och ev. gör en omröstning där vilka kläder det blir. Inväntar offerter. 
 

             §10    Bokning av tränings rummet: Se punkt 8 

 

 
 

 
§11   Nya hemsidan: Web ansvarig Sofia Öström har deltagit på en zoomutbildning kring 

den nya hemsidan via SBK. Det finns en del regler kring vad och hur innehåll får 
publiceras då hemsidan ägs av SBK centralt. 

 Ansvarig för hemsidan Sofia söker även en som på sikt kan ta över ansvaret för 
hemsidan. Är man intresserad kan man kontakta Sofia på wedmaster@falubk.org 

 

 

§12    Hundensvecka; Arbetsgrupp är skapad som kommer att jobba med hundens vecka 
under v 37 2023 tanke är att göra helgen den veckan till något stort och övriga dagar 

som vi haft förut. 
 
§13    Skapa grupper och ansvariga för de grenar som finns representerade för klubben: Vi 

behöver sektorer/utskott för varje gren som finns på klubben. Styrelsens mål är att 
jobba in den strukturen med under året som kommer.  

 
§14    Inför budget 2023 ev. inköp av material hinder etc: Är det något som behövs köpas 

in tills nästa år så hör av er till styrelsen så att det kommer med i nästa årsbudget.  
 

§15   Året som gått och idéer inför 2023. Diskussion om olika kort kurser för att locka flera 
att gå kurser på klubben flera förslag kom upp tex ringträning och hund parkcour.  

 
 §16   Förslag från medlem ”Årets hund” i alla grenas plus nykomling med pris på 

           årsmötet: Har funnits förut på klubben. Statuter finns nog kvar, styrelsen får kolla om 
           och vart dom finns.  
  

             §17     Övriga frågor: Bidrag och olika fonder är alltid välkommet frågan kom upp om det är 

                        någon som vet någon fond där man kan söka. Ingen på mötet som kom med direkt 
                        förslag men kommer man på något så får man mer än gärna höra av sig till styrelsen.   

 
§18     Nästa möte: 19/2 2023 vilket blir årsmötet.  

 
§19 Mötets avslutande. Ordförande Gerda avslutat mötet och tackar för visat intresse.  
 
 

 

mailto:wedmaster@falubk.org
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Ordförande                                               Protokollförare 

  
Justerare                                             Justerare 

    

 

 
 
  

 

 
 


