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 Kallade:                                             Post:  Kallade Närvaro: 
  
 Vakant  Ordförande 
 
 Stefan Ollars  Vice Ordf.  ja ja 
     
 Kari Haponen  Kassör  ja ja 
      
 Gerda Sundström  Sekreterare  ja anmält förhinder 
     
 Veronica Hagström    Ledamot  ja anmält förhinder 
                                                                                                                                                
 Sofia Öström  Ledamot  ja deltog via telefon 
 
 Vakant  Ledamot 
   
 Roger Henningsson  Suppleant  ja ja 
      
 Kristina Haponen   Suppleant                           ja ja 
                  
   
 Anna Isaksson   HUS  ja anmält förhinder
      
  
    
          
 
 
§106 Mötets öppnande: Stefan Olars öppnade mötet  
 
 §107    Fastställande av dagordning och anmälande av övriga frågor. Grushögen, printern, 

administratörer (tas upp under punkten ”hemsidan”) 
 
§108 Val av justerare: Sofia 
 
§109 Föregående mötesprotokoll: Föregående protokoll lästes igenom och lades till handlingarna 
 
§110 Uppföljning av beslut/pågående aktiviteter (att-göra listan)  Roger och Sofia skapar 

instruktioner med hjälp av dymo och sätter på klipparna. Postlåda inköpt, adressändring görs 
innan 09-23 

 
§111 Rapport från sektorerna:   
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Tävling: Lydnadsklasser 12-13 augusti inställda. Stefan ansöker hos polisen om tillstånd att 
genomföra lydnadstävling klass 3 i Falun lördag den 18 september under hundens vecka. 
(Stefan meddelar kort efter styrelsemötet att tillstånd för tävlingen visar sig bli både 
kostsamt och krångligt varför även denna tävling genomförs på klubben). Ytterligare en 
lydnadstävling klass 3 genomförs den 19 september på klubbens egen plan. Företaget LG-
apporter från Borlänge finns på plats under helgen med sina produkter för bl a lydnad.  
 Under helgen 30-31/7 (efter sommarlägret) genomfördes KM. Vinnare i Bruks: Tore Karlsson 
med Hixa, vinnare i Lydnad Kerstin Hagland med Bobby 
 
HUS: Anna som inte kunde delta på mötet skickade istället ett mail med rapport från HUS, se 
bilaga 
 
Hemsidan:  Sofia behöver få annan administratör att godkänna borttagna administratörer 
och skapar en messengergrupp för aktuella administratörer. I gruppen gås igenom vad det 
innebär att vara administratör och representant för Falu BK. Sofia kan skapa cirklar under 
Falu BK om ngn medlem vill starta upp en cirkel (målinriktad träningsgrupp med kostnad för 
deltagarna). Kristina kollar om Anna har en mall för det och frågar även vad det är för rutiner 
när det gäller bokande av planer. Kari kollar med Nina/Studiefrämjandet vad som gäller be-
träffande ev. ersättning från Studiefrämjandet.  
 
Kök: Ingen info då Veronica inte är närvarande. Dock har det påtalats från medlemmar att 
det saknats vissa varor. Styrelsen föreslår därför att Veronica fortsätter att inventera och 
skriva listor (elektroniska) för inköp. Styrelsen turas om att göra dessa inköp på ICA Maxi.  

 
§112  Ordförandes rapport:  Se §111 under rubriken Tävling. Stefan informerade om Rapporttävling 
25/9. Troligtvis får vi OK från markägaren, men vi måste vara noga med städning, ta bort snitslar osv 
så markägaren blir nöjd då vi vill ha ett fortsatt gott samarbete. Vi önskar genomföra SM i samma 
område.  
 Intresse från funktionärer inför möte 12/8 med distriktet efterfrågas. Sofia kopierar och lägger ut 
info om detta på hemsidan och fb-sidan. Helen och Cilla är intresserade av utbildning till lydnadsdo-
mare.  
 
§113    Kassörens rapport:  
E-sparkonto: Behållning: 13 158 kr, inga transaktioner sedan sist. 
Förändring: 0 
Tävlingskontot: Behållning: 13 158 kr, Intäkter Stripe 28/6 1 510 kr, Stripe 1/7  1980 kr Förändring : 
+3 490 kr 
Falu Bk: Behållning: 169 754 kr 
Utbetalningar: 
-Skellefteå kraft, 748 kr 
-Falu Energi&Vatten, 3 553 kr (Inkl slamtömning, en gång om året) 
-Kraft enh., 2 875 kr 
-Knivar, Lantbruksmaskiner, 538 kr 
Reseersättning, Anna Isaksson, 444 kr 
Återbetalningar, inställd kursrallylydnadsläger, 3x 2000 kr = 6 000 kr 
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Intäkter: 
Valpkurs, Allm.lydnad, Sund med Hund: 13 200 kr 
Smärre intäkter, ca 15 st 
Saldoförändring, ca - 2000 kr 
Totalt Saldo: 234 385 kr 
Framtida utgifter: Skrivare och Motor 3400 kr och 5000 kr 
Skrivaren leveransförsenad, Kari försöker avbeställa och köpa på annat ställe. 
 
              
§114   Bordlagd fråga från mötet 7/6. Hoopers. Kristina genomför med styrelsens beviljande en kurs 
i Hoopers under hösten. Eftersom inköp av hinder inte är budgeterat för året, hyr klubben hinder av 
Kristina för en del av kursintäkterna och kompenserar del av utbildningarna på samma sätt tills vi vet 
om efterfrågan finns och ser att balans nås i intäkter-utgifter. På sikt hoppas vi kunna avsätta del av 
vinsten för kommande kurser till inköp av Hoopershinder till klubben, en kostnad på ca 7 500 kr. 
Styrelsen följer intresset från klubbens medlemmar. Kristina kommer att göra reklam för Hoopers 
under Hundens vecka den 13/9.  
 
§115  Datum för medlemsmöte den 19/9 kl. 17.00.  Dela ut priser och tacka av fd styrelse-
medlemmar. Årets och förra årets vinnare i KM får dela på pokalerna genom att ha dem ett halvår 
var.  Vi ber Gerda ta in anmälan till medlemsmötet så vi kan beräkna inköp för enklare förtäring. 
 
§116  Köket. Se ovan under ”Kök” 
 
§117  Uthyrning av stugan och planerna. Ändring av kostnad och förtydligande av villkoren för hyra 
av stuga och plan. Max en plan kan hyras per tillfälle. Kostnad 250 kr/halvdag inkl. tillgång till kök 
och toalett. Kostnad för hyra av stuga 250 kr/halvdag. Planerna och stugan är i huvudsak till för 
medlemmarna som alltid har tillgång till kök och toalett oavsett uthyrning. Pris för parkering av 
husvagn/husbil på plan 3 är 50 kr/dygn. Villkor och priser fastställs vid nästa styrelsemöte 
 
Fö. Det datorbaserade bokningssystemet för agilityplanen upphör då restriktionerna pga pandemin 
lättat och behovet inte kvarstår. Kristina informerar Anna om ändringen.   
 
§118   Hundens vecka. Lydnadstävling planeras hållas på stan under lördagen. Info på hemsidan om 
planerna för veckan bör läggas ut och öppna upp för mer förslag och deltagande från 
medlemmarna. Veronica, Sara Mååg och Kristina jobbar vidare med det.  
              
§119    Inkomna och utgående skrivelser: Inga 
 
§120  Beslut:  

• Lydnadstävlingen klass 3 genomförs på stan på lördagen (obs, ändring, se notering i 
efterhand under rubriken Tävling) och på klubben på söndagen under Hundens 
vecka.  

• Hooperskurs anordnas, prövas och utvärderas.  
• Datum för medlemsmöte den 19/9 
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• Pris och villkor för uthyrning och av stuga och planer fastställs vid nästa möte. 
• Det digitala bokningssytemet för agilityplanen upphör.  
• Prövoperiod med styrelseinköp till köket genomförs. 

   
§121     Övriga frågor: Grushögen, 20x 16 kg kan användas till agilityns nya tunnelsäckar. Printern 

avbokas pga sen leverans, Kari köper en ny före 18 september.   
            
§122     Nästa möte: Styrelsemöte den 6/9 kl. 18.00 
 
§123 Mötets avslutande: Mötet avslutades 20.05 
  
 
 
 
 
 
 
Protokollförare   Ordförande 
            
  
 
Kristina Haponen   Stefan Olars 
 
 
  
Justerare 
 
 
 
 
Sofia Öström 
 
 
 
 
 
 
Att göra listan 
 
Beslutad Vad Beskrivning och kommentar Ansv. Klar 
  Förtjänsttecken kriterier Styrelsen Under 

2021 
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 Ojämn 
plan 

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

Amanda.  

     
 Gräsklippa

rna 
Behövs en instruktion på gräsklipparna hur 
man parkerar dom. 

Roger Tidig 
vår2021 

 Sandning 
av vägen 

Ev. beställa en sandlåda till och kolla upp vad 
det kostar att få det sandat 

Kari Hösten 
21 

     
 Postfacket Vi betalar ca 6000 kr/år. Vi försöker få all post 

digitalt. 
Kari Under 

året. 
 Tavla Helge Sanden tavlan Karin Berggren har den 

hemma för värdering återkommer med värde. 
Gerda Nästa 

möte 
     
     
     
     
     

 


