
 Falu Brukshundklubb   

 Protokoll Styrelsemöte 

 Plats: Klubbstugan 

 Datum: 2022-08-15, kl. 18.00 

 

 
 

Sign:     1(6) 

 

 Kallade:                                            Post:  Kallade Närvaro: 
  

 Gerda Sundström  Ordförande                         ja   Ja                    

 

 Roger Henningsson  Vice Ordf.  ja Ja 
        
 Kari Haponen  Kassör  ja Ja 
       

 Vakant  Sekreterare  - -  

     

 Vakant  Ledamot  - -  

                                                                                                                                                
 Sofia Öström  Ledamot  ja Ja 

  

 Therese Lilja  Ledamot  ja Ja                      
   

 Kristina Haponen  Suppleant  ja  Deltog i avslut
      
 Johan Eriksson   Suppleant                           ja Nej, meddelat
                   

          
     

  
    
          

 
 
§1 Mötets öppnande:  
 Ordförande förklarade mötet öppnat. 

  

§2       Fastställande av dagordning och anmälande av övriga frågor: 
       Folkspel kontaktperson, aktivitetsbanan, utlåning tidtagarutrustning och gräsklipparna  

§3 Val av justerare: 
  Kari utsågs till att justera protokollet 
  
§4 Föregående mötesprotokoll:  

 Föregående protokollet godkändes efter genomgång. Observandum att paragrafen 
beslutade punkter saknades, men inga beslut togs vid förra mötet. Paragrafen införs 
hädanefter. Förslaget från Kristina att alla styrelsemedlemmar läser igenom 
mötesprotokollet bättre och meddelar de eventuella avvikelser eller tillägg. Detta skulle 
snabba upp mötena och fokusera på nya ärenden.  

 
§5 Uppföljning av beslut/pågående aktiviteter (att-göra listan) 

 Se listan i slutet av protokollet, uppdaterades. 
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§6 Rapport från sektorerna 

Tävling:   

Tävlingssektorn har haft låg aktivitet under sommarmånaderna och inrapporteringen till 
sammanhållande av planerade tävlingar och framtida planerade tävlingar har gått trögt. 

Therese Lilja meddelade sin omedelbara avgång under mötet från TS.  
Planerad tävling: 23/8 rallylydnad i mästarklass A/B . 

Sommarlägret har genomförts. De framkom flera missnöjda om att det var lite folk med och 
att det skulle finnas flera aktiviteter att testa. Kan tänkas att både tidpunkten var dåligt vald 

(semestertider) och att det saknades utpekad ansvarig för respektive aktivitet. 
Kommande KM verkar det svårt att få ansvariga den helgen. 

HUS. 
 I augusti-september/oktober genomförs två valpkurser, en unghundskurs, en nybörjar-

kurs i rallylydnad och två Hooperskurser. Ang. de tre som gått instruktörsutbildning un-

der vintern/våren så Sandra kommer att hålla Agilitykurs.  

Johans första kurs (valpkurs) börjar 17/8. 

Erika har ännu inte planerat för någon kurs. 

Ett instruktörsmöte med planering och upplägg av kurser kommer att genomföras i  

slutet av augusti. Studiefrämjandet kommer på prov att ta över delar av kursadminist-

rationen fr o m Hooperskursen som börjar 11 september. Därefter läggs kommande 

kurser upp på samma sätt 

 
 
 

Hemsidan:  
Webbmastern kommer att behöva stöttning. Målet är att öppna upp nya SBK nya 
hemsidemall till hösten. Överföringen av ”gamla/lagrade data” kommer Sofia att kolla 
storleken på, efter bestämning av hur många Gbyte så kan vi se hur/om vi skall ladda ner 
det och hur vi sparar d 

et.  
Kök:  Kommer att handlas till köket 22/8 så att det kommer finnas till tävlingarna 
(Rallylydnad den 23/8) och kurser. Gerda kommer att stötta Sara M i köket.  

 
§ 7 Ordförandes rapport:  

  VU beslut: 
 -inköp av ny transformator till gräsklipparen.  
 -Ang. att köpta in rosetter till 75 års jubileets tävlingar har avslagits vi kollar vidare på 

alternativ till priser. Förändringar i antal och typ av priser måste lösas i närtid  
 VU protokoll för båda besluten är påskrivet.  
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§8       Kassörens rapport:  
            Kassabehållning: 

            E-sparkont: 51 47 kr 
            Tävlingskonto: 42 958kr 

            Falu Bk: 295 025kr 
            Summa:389 456kr 
            Större utgifter under sommaren: Agility hopphinder + gunga från Bing, Hoopershinder,  
            Tömning av slam samt delar till gräsklippare. 
   
  
 

§9       Inkomna och utgående skrivelser:   
Kari gör en sammanställning som ett svar till en intern instruktörers milersättning.     
Skrivelse har kommit in ang. skjutningen på torsdagar. Medlem har blivit dåligt bemött och 
det sköts tidigare än klockan 18.30.   
             

 
§10     Utformning av protokoll/ motverka bortfall av viktiga datum och info vem ansvarar.  
            Mallar kan/ska läggas upp på hemsidan så att alla i styrelsen kan ta dela av.   
            Viktiga händelser/info och arrangemang skall direkt läggas in i klubbens 
            kalendern så att alla kan ta del av dem och det når berörda (införandet i kalendern är  
            styrelsens ansvar). 
 

§11    Hustomte uppgifter belysning lampor altan. Metall staketfärg gräsklippare trimmer. 
           Lamporna skall lagas det är skymnings relät som är trasigt Therese tar på sig att hannes 

           sambo som är elektriker lagar dom. Vi behöver ev. en handgräsklippare (trimmer) för att 

           kunna ha i reserv. Gerda kollar upp med en bekant som håller på med klippare om han har  

           någon 
           Trimmer med batteri behövs för att alla skall kunna köra den. Styrelsen beslutar att Roger 

           kan köpa in en snarast. Klart 15/9.  
 

§12     Bingolotter via (Folkspel):  
           Förslag att få ut info att klubben får pengar vid prenumeration på lotter.  

           Information på hemsidan vilka saker som stöder klubben: citygross kvitton, Bingolotter, 
          Ullmax mm. 

 
§13    Interna instruktörer enskilda avtal och ersättningsnivåer. Vi saknar avtal med alla instruktörer  
           Vi behöver skiva avtal till alla instruktörer. Gerda tar på sig att skiva ut alla avtal och skickar 
           vidare till HUS. Avtalen är till för allas trygghet.  
 

§14    Beviljade medel, vad hur när.  
          Styrelsen beslutar att vi startar med utomhusbelysningen vid planerna eftersom vi går 

          mot mörkare tider. 24000kr är beviljat för vilket skall räcka till material och installation.  
          Tanken är att ha lågenergi-LED. Där det borde räcka med 2st strålkastare per stolpe med en 
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         effekt av 400 W.  Inhägnad av gamla planen påbörjas med att välja ut staket, stolpar och  

         grindar kommer troligen att utföra installationen i vår. 
 

§15    Motivera styrelsekompendium.  
           Bordläggs till nästa möte pga. av att dragningen ej var förberedd.  

 
§16    Pistol hantering. Klubben har licens för sina pistoler som en förening. Pistolen får inte lämna 
           klubben. (Förutom på tävling) . Då de ej används ska de förvaras i säkerhetsskåp.  

 
 

§17    Beslut  
 

• Trimmer med batteri behövs för att alla skall kunna köra den. Styrelsen beslutar att 
Roger kan köpa in en. Klart 15/9 

 
• Styrelsen beslutar att vi startar med lamporna eftersom vi går mot mörkare tider. 

24000kr är beviljat för lamporna. Strålkastare lampor är tanken. Theresa kollar om 
det går att få ett bra/lågt pris från Electro Skandia, Kari och Roger skickar förslagen till 

Theresa på de LED-strålkastare som de hittat. 
 

• Bidraget till stängsel runt gamla planen diskuterades, 
 

• Vi behöver skiva avtal till alla instruktörer. Gerda tar på sig att skiva ut alla avtal och 

skickar vidare till HUS. Avtalen är till för allas trygghet. 
 
            

 
 

 

 
 

  
§10    Övriga frågor: Har kommit en önskan att ha en agility ansvarig. Vi försöker leta på en 

           ansvarig i varje gren som representerar klubben. Blir en punkt till medlemsmötet.  
 

      Aktivitets banan kommer att vara klar i delar tills 75 års jubileet, arbetsgruppen jobbar 
            på. Bark till banan kommer att köpas från Balunsstrands sågen för 10-20kr/ton. Kari kollar 

      vad transporten med 40 tons lastbil skulle kosta för att se om det kan bli värt att köpa. 
 

            Borlänge Brukshundskubb kommer att låna vår tidtagnings utrustning.  
            
 

 

§11   Nästa möte. 31/8 kl 18.00   
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§12   Mötets avslutande:  
 Gerda avslutar mötet.  
  

 
 
 

 
 
 

 Protokollförare, Roger   Ordförande, Gerda 

            

  
 
 

 

 Justerare, Kari 

 
 

 
 
 

 
 

 

Att göra listan 

 

Beslutad Vad Beskrivning och kommentar Ansv. Klar 

  Förtjänsttecken kriterier, kontroll och förslag 
på medlemmar. 

Styrelsen Under 
2022 

 Ojämn 
plan. 

Ojämn plan. Fyllnadsmassor behövs på gamla 
planen. Vi kolar upp vad det kan kost 

Gerda och 
Therese tar 

in offerter.  

Så fort 
tid 

finnes. 
 75 års 

jubileum i 
samband 
med 

medlems
mötet 4/9 

75 år jubileet. Arbetsgrupp är i hopsatt och 
jobbar för fullt.  

Planeringsg
ruppen. 
Gerda S 
Roger H 

Sofia Ö 
Louise G 

Ylva E 
Sandra L 

 

  Aktivitets banan, färdigställs i en första utgåva Anneli, 
Roger , Kari 

4/9, kl 
12:00 

 Försäljning 
plastpåar  

Boka och informera medlemmarna Sofia Ö Snarast 
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