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 Kallade:                                             Post:  Kallade Närvaro: 
  
 Vakant  Ordförande 
 
 Stefan Ollars  Vice Ordf.  ja ja 
    
 Kari Haponen  Kassör  ja  
      

 Gerda Sundström  Sekreterare  ja ja 

     

 Veronica Hagström    Ledamot  ja ja 
                                                                                                                                                
 

 Sofia Öström  Ledamot  ja ja 
 
 Vakant  Ledamot 
   

 Roger Henningsson  Suppleant  ja  
      
 Kristina Haponen   Suppleant                           ja ja fram till §219
                   

          

 Anna Isaksson   HUS  ja nej 
     

  

    

          

 
§214     Mötets öppnande: Stefan öppnar mötet och hälsar välkomna. 
  

§215    Fastställande av dagordning och anmälande av övriga frågor: Bokning av stuga/1 plan  
             20–21 april. Motivations höjande åtgärder. Vatten leding. Vem gör vad i budgetunderlaget    
             när ska det vara klart.  
 

§216 Val av justerare: Sofia Ö 

 

§217 Föregående mötesprotokoll:  Läses igenom och läggs till handlingarna.  
 
§218 Uppföljning av beslut/pågående aktiviteter (att-göra listan) 
 
§219 Rapport från sektorerna:   
 

Tävling: Har haft ett funktionärs möte på distriktsnivå inför SM i sommar.  
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HUS: Verksamhetsplan för 2022 och verksamhetsberättelse för 2021 är klart.  Styrelsen 
ställer frågan till avtalsinstruktör Sara Nyberg Hansson om vilka och när hon vill ha kurser. 
Kristina tar med frågan från styrelsen till Sara.  
Hemsidan: Förslag på att lägga upp en flik till boka mera för att kunna boka tränings 
rummet enklare. 
Kök: Skall göra första online beställningen nu.  
 

§220  Ordförandes rapport: Har varit lite strul med vice ordförande mejl adressen. Den har inte 
varit upplagd på rätt vis, styrelsen håller på att jobba med det.  

 

§221      Kassörens rapport: Se bilaga.  
 
§222     Agility instruktörs utbildning. Sandra Lindqvist vill gå instruktörs utbildning. Som 
              motprestation så förväntas det från klubben att hon håller 2st kurser under 2022. 
              Kursarvode utgår som vanligt. Gerda skriver en rekommendation och skickar till HUS.  
 

§223     Frågor ang. §188 i protokollet formuleringen blev inte som vi sa på mötet: Vi har 
              diskuterat formuleringen i protokollet och den är stämmer med det vi har beslutat.   
 

§224     Boka mera nu kan man boka in flera tider på rad förut var det max 4 timmar sen spärr. 
              Frågan bordläggs till nästa möte och webbmastern kollar upp till nästa möte.  
              
 

§225      Avtal till avtals pärmen behöver hjälp att få fram avtalen. Sätts upp att göra listan tills 
               nästa möte.  
 
§226    Inkomna och utgående skrivelser: 11–12/12 NM i rallylydnad kommer att gå i sthlm och  
             SBK Stockholm är arrangör.  
 

§227  Beslut: Styrelsen rekommenderar Sandra Lindqvist till agilityinstruktörs utbildning. 
 

§228    Övriga frågor:  
 

• Motivations höjande åtgärder studiecirklar under jan-mars. Kari tittar på 
materialet.   

 

• Frida Wallén kommer 20–21 april och då vill de som bokat in henne boka 1 plan och 
stugan.  

 

• Vattnet vintertid. Vi undersöker tillsammans vad som behövs. Kan vi hitta var det 
fryser någonstans?   

 
  

§229     Nästa möte: 28/12 kl 18.00 budgetmöte och lämna in verksamhetsberättelse. Senast 
              20/12 ska alla uppgifter in till kassören. 
 



 Falu Brukshundklubb   

 Protokoll Styrelsemöte 
 Plats: Klubbstugan 

 Datum: 2021-12-06, kl. 18.00 

 

 
 

Sign:     3(3) 

§230 Mötets avslutande: Vice ordförande Stefan avslutar mötet kl 19.54 

  

 

 

 

 
 
 
 Protokollförare   Ordförande 

            

  
 

 

 

 Justerare 

 

 

 

 

 

Att göra listan 

 

Beslutad Vad Beskrivning och kommentar Ansv. Klar 

     

 Ojämn 
plan 

Fyllnads massor på gamla planen behövs till 
våren. Vi kollar upp vad det ev. kommer att 
kosta. 

Styrelsen  

     

 Gräsklippa
rna 

Behövs en instruktion på gräsklipparna hur 
man parkerar dom. 

Roger Tidig 
vår2022 

 Avtal Anläggningens avtal skall tas fram och sättas 
in i pärm.  

Styrelsen Nästa 
möte. 

     

     

     

     

     

     

     

     

 


