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 Kallade:                                            Post:  Kallade Närvaro: 
  

 Gerda Sundström  Ordförande                         ja                        Ja                     
 

 Roger Henningsson  Vice Ordf.  ja Nej, semester
         

 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 Nej, meddelat
                   
          
     

  
    

          
 
 

§1 Mötets öppnande:  
 Ordförande, Gerda Sundström, förklarade mötet öppnat. 
 

§2       Fastställande av dagordning och anmälande av övriga frågor: 

      Inga frågor/skrivelser anmälda, så föreslagen dagordning kunde fastställas. 
  
§3 Val av justerare: 
 Therese Lilja valdes till justeringsman. 
  
§4 Föregående mötesprotokoll:  
 Ledamöterna hade läst igenom föregående protokoll innan mötet, ingen hade något att 

kommentera eller ändra på. Att göra- listan kompletterades. 

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

 -Genomgång och förslag på förtjänsttecken till klubbmedlemmar skall vara distriktet 
tillhanda senast den 15 oktober 2022. 

 -Gamla planen, ojämnheter kommer att planeras till våren. Den första aktiviteten är att 
söka bidrag hos kommunen (uppdatera och modifiera den förra ansökan). 
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 -Möjligheten att köpa plastpåsar och därmed sponsra klubben tas upp senare i höst. 

 -Offertförfrågningar på LED-strålkastare tas in. Ambitionen är att montera upp dem i år.  
  

§6 Rapport från sektorerna 

Tävling:  

Rapport-SM, genomfördes den 27 augusti. Arrangemanget var helt igenom lyckat för 
deltagare, funktionärer och publik. Se hemsidan för mer info. 
Rallytävling, mästarklass har avhållits. 
Kommande tävlingar/planerade: 
Lägre och högre Elitklass den 24 september. 
KM bruks/lydnad den 2 oktober 
KM Agility, Rally och Hoopers den 9 oktober 

HUS  

-Spårkurs under 4 söndagar leds av Tina S, startdatum ej klart vid mötet. 

-Möte med instruktörerna hölls ej i augusti, nytt datum för möte under planering. 

-Agilitykurs för Sandra Sjöberg har genomförts 27/28 augusti, två nivåer på kurser med 

5 personer/hundar i vardera gruppen. Mycket uppskattat av alla deltagare. Intresse av 

ytterligare kurs under våren nästa år. 

 Hemsidan: 
Avveckling av den nuvarande hemsidan har startat och Sofia har börjat med att ladda ner 
data som ligger i ”molnet ”på den nuvarande, där datamängden är i storleksordningen max 

1 Gbyte 

Kök:   

Ordföranden Gerda S har lovat att stötta personerna i köket under evenemang. 
 

§ 7 Ordförandes rapport 
 Ordf. Gerda S meddelade att hon bett TS att vi snarast får fram datum för KM i både 

Bruks/Lydnad och Agility, Rally och Hoopers 

 

§8       Kassörens rapport:  
            Kontoställning, 31/8 2022: 

            E-sparkonto:       51 473 
            Tävlingskonto:     43 308 

            Falu Bk:              311 993 
            Summa:           406 774 kr 

            I övrigt om intäkter /utgifter, se Resultat-och balans-rapport per den 31/8 
            Detta år har ett antal större utgifter hamnat på underhåll av klubbstugan och material för 

            Agility och Hoopers. Dessutom ett antal reparationer av gräsklipparen.            
             
§9       Inkomna och utgående skrivelser  
           Inget att avhandla. 
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§10    Motivera ideella – studiecirkel i styrelsen. 
 

           Träff 3 i studieplanen: ”Motivera ideella föreningsmedlemmar” drogs av Therese och ett 
            antal goda exempel togs upp. 

 
§11    75- årsjubileet  
         Antal anmälda börjar närma sig 30. Arbetsgruppen rapporterade att allt går enligt plan och 

        att priser till tävlingarna kommer att ordna sig kompletterade med de överblivna 
        Agriapåsarna. Styrelsen bestämde att vi skulle avluta evenemanget med tårta. Kristina H fick 

        uppgiften att köpa två tårtor för ca 30 personer. Avhämtning söndag morgon.  

 

§12    Hundens vecka 
           Programmet i stort sett spikat, det mesta avhålls under måndag/tisdag, med tävlingar, prova 

           på aktiviteter och eventuellt ”uppvisning”. Ansvariga och funktionärer utsedda för 
           Rallylydnad, Agility och Hoopers. Hur köket skall bemannas diskuterades ej.  

 
§13    Målning av staket 

           Färg för att måla järnstaketet inköpt. Tillfälle för att måla ej planerat. Peter van R har även 
           förslag på att måla fönster innan kylan slår till i höst, tanken var att montera ur fönstren och 

           måla dem hemmavid. 
 

§14     Beslut  
           - 

 

§15    Övriga frågor:  
           Eftersom styrelsen inte tar ut varken ersättning för mötestid eller reseersättning så var 

           förslaget att mötena skull avhållas med gratis fika för styrelsemedlemmar. 
 

           Aktivitetsbanan skulle visas för de som kommer till medlemsmötet även om den är långt 
           ifrån klar, men ett ”skal” och en plan för vad den skall innehålla finns. 
 

§16   Nästa möte. 

         Datum för nästa möte: 26/9 kl 18:00 

 
§17   Mötets avslutande 

          Gerda S förklarade mötet avslutat.  
  
 

 
 

 
 
 
 Protokollförare   Ordförande 
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 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 men vi väntar tills 

staketet är klart. 

  

 75 års 

jubileum i 
samband 

med 
medlems

mötet 4/9 

75 år jublet. Arbetsgruppen jobbar på och har 

under kontroll.  

Gerda S 

Roger H 
Sofia  

Louise G 
Ylva E 

Sandra L 

 

  Aktivitets banan. Färdigställs i en första 
utgåva. 

Anneli J 
Roger H 

Kari H 

4/9 kl 
12.00 

 Försäljning 

plastpåsar 

Boka och informera medlemmarna. Sofia Ö Snarast 

     

     
     

     

     

     
     

     

 


