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 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 Ja 
     
 Johan Eriksson   Suppleant                           ja     meddelat förhinder 
                  

          

     

  

    

         

 
§1 Mötets öppnande:  Gerda öppnar mötet. 
  

§2        Fastställande av dagordning och anmälande av övriga frågor: Dagordningen fastställdes av  
             mötet. 
     

§3 Val av justerare: Kristina H 

  

§4 Föregående mötesprotokoll:  Lägges till handlingarna utan tillägg 

  

§5 Uppföljning av beslut/pågående aktiviteter (att-göra listan) Utjämning av planen hur går vi 
till väga. Gerda kontaktar personer som var med och iordningställde den från början. 

  

§6 Rapport från sektorerna:  
Tävling: 24/9 har det genomförts sök elit högre och lägre. 11st ekipage kom till start. KM 
kommer att gå 2/10 i bruks och lydnad. KM i rallylydnad agility och Hoopers kommer att gå 
9/10. Tävlingsmöte kommer att hållas via zoom ang. distriktets tävlingar 2023.  

HUS: 6 st kurser är på gång just nu, inklusive den spårkurs som Tina just startat upp. Helén 

R kommer att hålla en fördjupningskurs i lydnad i klass fr o m 15 oktober. Den riktar sig till 

ekipage som påbörjat sin momentsträning i Startklass-Klass1 Apellklass-Lägre. Det ersätter 



 Falu Brukshundklubb   

 Protokoll Styrelsemöte 
 Plats: Zoom möte 

 Datum: 2022-09-26, kl. 18.00 

 

 
 

Sign:     2(4) 

den kurs som blev inställd förra året och därmed blir Heléns fortbildning kvittad enligt över-

enskommelse, dessutom kommer de utlägg som Helén haft att betalas ut efter kursens avslut. 

Till nästa möte ser vi över avtal för instruktörer. Gerda skickar ut länkar till olika avtal. 
 Hemsidan: Nya hemsida mallen är beställd har dock ej fått datum när den startar upp.  

Kök: Behövs köpas korv och korvbröd till KM Gerda ser till att de finns.     
 

§ 7 Ordförandes rapport  - 
  

§8        Kassörens rapport:  
 Tillgodohavanden/konton: 
                        Tävling: 47 246 kr  
 Falu BK: 301 582 kr  
 E spar:  51 473 kr 
 Summa:  400 331 kr   

             
§9       Inkomna och utgående skrivelser  
            Fråga på Facebook sidan ang. klubbkläder har kommit upp.  Therése tar på sig att kolla upp 
            vad som kan vara aktuellt. 
 
§10    Motivera ideella – studiecirkel i styrelsen. Träff 4 Roger redovisade sin uppgift som 
           handlade om att vara en del av en bra grupp och kom med idén att diskutera punkten 10 min 
           nästa vecka.  
 

§11     Beslut: Inga beslut tagna. 
            
§12    Övriga frågor:  

• Hur gör vi med stugan och värmen i vinter pga. el priserna. Förslag att täta 
listerna i fönster och dörrar. Till nästa medlemsmöte tar vi upp frågan och 
 kommer med förslag hur vi tänker inför vintern för att minimera kostnaderna för 
elen.  

• Hundensdag 2023 arbetsgrupp behövs.  Gerda kontaktar Mats Stenmark (justering av 

efternamn). 
• Hundens vecka v 37 Har genomförts på klubben alla klubbens grenar var 

representerade. Tyvärr var uppslutningen inte lika bra som föregående år. Nästa år 
försöker vi igen med bättre reklam i sociala medel och dagstidningar. 

• Lampor behövs kolla upp vilka lampor som behövs och vilket pris. Roger kollar upp. 

• Vagnar och hjälpmedel som är undermåliga. Ser du felet så kolla upp vad det kostar 
och meddela styrelsen för att gå vidare med. 

• I aktivitets lådan vill vi ha förbättringsförslag till det som behövs på klubben. Tex nytt 
lydnadshinder.   

• Ullmax VD har svarat att vi inte får några bidrag på dom ansökta pengarna men 
däremot så får klubben pengar när vi handlar på Ullmax.  

• Spånet till aktivitetsbanan, har blivit lovad en offert från Dalafrakt på 40 ton 
finfördelad bark.  
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• Ang Halltec så är den inte till salu. Men säljaren kommer ge oss en offert på en 
begagnad hall när en sådan blir aktuell att sälja.  

 
  

§13   Nästa möte.  7/11 kl. 18.00 
    
§14   Mötets avslutande: Avslutar zoommötet och tackar för att vi kunde byta mötesplats till 
         Zoom.    
 
 
 Protokollförare   Ordförande 

            

 

 

 Justerare 

 

 

Att göra listan 

 

Beslutad Vad Beskrivning och kommentar Ansv. Klar 

  Förtjänsttecken kriterier. Skall vara inne senast 
15 oktober.  

Styrelsen Nästa 
möte. 

  Ojämn plan. Offerter skall in.  Styrelsen Till 
Januari. 

 För att 
kunna 
veta vad 
som finns 
på 
klubben.  

Välkomstbrev på kursen Styrelsen Nästa 
möte 

 Mark-
arbeten 

Roger Kari skall lägga ut en förfrågan på hjälp 
för offerter 

  

 För att 
inte elda 
för 
kråkorna. 

Täta med nya lister fönster och dörrar inför 
vintern 

Therese 
Roger 
Gerda 

Klart 
nästa 
möte. 

  Rengöring av luftvärme pumpen  Roger Kari  

  Reglering av el elementen Roger Kari  

  Lägg i önskemål för förbättring i förslagslådan    
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