§1 Ordförande Gerda Sundström öppnade mötet och önskade alla välkomna
§2 Dagordningen fastställdes, inga övriga frågor anmäldes
§3 Val av justerare
Till justerare valdes Tina Skyllbäck och Stefan Ollars
§4 Ordförandes och styrelsens rapport
Styrelsen har sökt Anläggningsbidrag hos kommunen för att renovera den gamla planen och
anska a LED-lampor till alla planer och stängsel till gamla planen (inklusive agilityplanen).
Styrelsen/Gerda har i samarbete med Agria förberett en hundpromenad i klubbens närområde nu
på lördag den 21 maj.
Hundens vecka arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet i hela landet vecka 37. En
planeringsgrupp efterlyses. Förslag att lägga KM en av dagarna samma vecka.
Våra kurser kommer att annonseras och administreras i samarbete med Studiefrämjandet fr o m
hösten
Styrelsen har haft möte med Nina Christo erson, ordförande SBK Daladistriktet med tema
”Motivera ideella” och att organisera klubben så att den speglar SBK-organisationen. Kari gick
igenom och ritade en schematisk bild över organisationen. Vi föreslår att de olika sektorerna/
utskotten ska representeras i styrelsen. I dagsläget nns denna representation i ”Prov och
Tävling”genom Therese, i ”HUS” genom Kristina i ”Projekt” genom Roger och i ”VU” där
ordförande, vice ordförande och kassör ingår. Motivera ideella är en intern studiecirkel (nu i
styrelsen) där vi läser och diskuterar hur vi kan ta tillvara och utveckla det engagemang som nns
§5 Kassörens rapport
Kari gick igenom och kommenterade balansräkning och resutlatrapport. Båda dokumenten fanns
tillgängliga för alla deltagare på mötet. Intäkter och utgifter följer i stort den budget som lagts för
2022, med något enstaka undantag, speci kt elräkningen för december på ca 10 000 kr.
Omsättningen är i paritet med året innan.
§6 Sektorernas rapporter
a) HUS. Tre instruktörer har yttat från orten och tre medlemmar har utbildat sig till instruktörer
under våren, Johan Eriksson, Erika Dung (SBK) och Sandra Lindqvist A1 (agility). De kommer
att hålla sina kurser under sommaren/hösten. Fö är efterfrågan på kurser större än utbudet, så
vi vädjar till medlemmar som kan/vill hålla kurs att höra av sig till HUS (Anna Isaksson eller
Kristina Haponen). Just nu är det stor efterfrågan på valpkurser.
Vårt kursutbud just nu: Grundkurs Allmänlydnad för valp/unghund - Grundkurs fortsättning,
Allmänlydnad Grundkurs grundfärdigheter med specialinriktning -Fortsättning med inriktning
mot spår, Fortsättning med inriktning mot bruks-lydnad -Agility nybörjare och fortsättning
-Rallylydnad mot nybörjarklass, fortsättningsklass, avancerad klass och mästarklass,
Grundkurs Hoopers steg 1 och 2.
b) Tävling, ingen representant från Tävling närvarade/rapporterade till mötet
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§7 75-årsjubileum
Klubben fyller 75 år i år. Det ska ras! En projektgrupp med bl a Gerd, Sandra och Roger
förbereder roliga aktiviteter med inslag från olika hundsporter. Fler intresserade och förslag till
rande anmäls till styrelsen; styrelsen@falubk.org
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§8 Aktivitetsbana En arbetsgrupp, bestående av Annelie, Roger och Kari, har börjat skissa på en
aktivitetsbana på klubben. Fler intresserade och lämpligt material efterlyses, hör av er till någon i
arbetsgruppen.
§ 9 Prisutdelning till klubbmästarna i KM 2021 och avtackningar:
KM i agility & rallylydnad 2021
Resultat
KM i Agility:
Bästa sammanräknade tid från två nollade lopp:
1. Caroline Bergfeldt och Ixa 58,91 sek
2. Lotta Sundström och Cimba 59,20 sek
3. Caroline Bergfeldt och Lina 60,68 sek
KM i Rallylydnad:
1. Erika Dung och Hera 88 p
2. Caroline Bergfeldt och Ixa 78 p
3. Caroline Bergfeldt och Lina 78 p
KM i bruks & lydnad 2021
Resultat
KM i Bruks:
1:a. Tore Karlsson och Hixa, 492,5 p
2:a. Tina Skyllbäck och Nino, 449 p
3:a. Roger Henningsson och Skido, 402 p
KM i Lydnad:
1:a Kerstin Hagland och Bobbi 9,1 i medel
2:a. Tina Skyllbäck och Nino 8,95 i medel
3:a. Roger Henningsson och Skido 7,2 i medel
Tore Karlsson och Hixa 7,2 i medel
Stort Grattis och bra kämpat alla tävlande!
Vi vill även passa på att tacka funktionärer och domare.

Stort grattis och bra kämpat alla tävlande! Vi vill även passa på att tacka alla funktionärer och
domare.
Vi tackar även tidigare styrelsemedlemmarna Stefan Ollars, Eva Axelsson och Veronica Hagström
med blommor för deras arbete i styrelsen.
§8 Övriga frågor:
Vakanta platser i styrelsen: Sekreterare och Ledamot. Tipsa valberedningen om lämpliga
kandidater.
Agility: Får alla hinder användas vid träning och kurser? Svar Ja!
Vad är VU? En del av styrelsen (ordf, vice ordf och kassör) som har mandat att besluta i akuta och
löpande frågor mellan styrelsemöten. Redovisas vid nästkommande styrelsemöte.
§9 Nästa möte kombineras med rande av klubbens 75 år den 4 september
§10 Gerda Sundström tackade medlemmarna för intresse och delaktighet och avslutade mötet.

Tina Skyllbäck
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Justerare
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