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   Malung-Sälens Brukshundklubb 

Styrelsemöte tisdag 13 april, kl. 19.00   Facebook messenger 

 

Närvarande: Carina Halvarsson, Rita Ohlsson, Ann-Charlotte Andersson, Birgitta Håbäck, Marie 

Jonsson, Lina Andersson 

Frånvarande: Mikael Toivainen, Hanna Simonsson, Niklas Matsson 

 

Dagordning 

  

§1 Mötets öppnande  

Carina öppnar mötet 

§2 Val av justerare  

Rita väljs som justerare 

§3 Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställs 

§4 Föregående protokoll (3/3) 

Carina tar upp angående mejlfunktionen igen 

§5 Skrivelser/rapporter  

Från distriktet ang. rallylydnadsreglerna. – Utskickat via styrelsesidan på Facebook så alla 

kunnat läsa 

Kongresshandlingarna – Vi anser dessa vara bra och har ej något att tillägga, Rita pratar med 

Lars-Göran om att vara med på distriktsmötet den 28/4 

Från distriktets avel o hälsa – Vi väljer att fortsätta lägga MH på is tills vidare 

§6 Beslutat FB-gruppen  

Förfrågan från Rebecka Barkskog ang pris på onlinekurs som hon tänker genomföra. Vi 

beslutar att 600-700 kr verkar rimligt. Carina har meddelat henne. - Tyvärr blev kursen 

inställd 

Utbildningsmöte den 28/4 – Carina Berglund deltar. Lina lägger ut på MSBK FB sida och 

frågar om intresse finns att gå kurs som rallylydnadsinstruktör 

§7 Klubbverksamheten   

Tävlingarna – De tänkta tävlingarna är redan ansökta och väntas på att öppna, Covid-19 gör 

det osäkert om det blir av eller ej 

Städdag – Söndag den 9 maj kl. 10.00, Lina skriver inlägg om detta på FB 
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Medlemsaktivitet – Lina skriver inlägg på FB och frågar angående tips på aktiviteter 

Kurser – Agilitykurs, Lina lägger upp en plan för kurs och återkopplar. Rita hör vidare om det 

går att anordna mer kurs 

Klubbstugan, hålet? Brandsläckaren – Under kontroll men Rita tar upp detta igen och ser om 

det kan lösas. Stuprännan hänger snett och ser inte bra ut där det rinner. Bodil köper 

brandsläckare till klubbstugan via Länsförsäkringar. Låset vid garaget gick ej att få upp sist 

och skulle behöva ses över, även trappen vid garaget är ruttet och bör göras något åt. 

Låset – Marie ringde försäkringsbolaget och de sa att man behöver ha nyckel för föreningar 

så enbart kodlås bör man ej ha. Skåp bredvid funkar helt okej. 

Agilityplan – Vi vill förstora agilityplanen något, Carina kollar upp priser för inköp av 

fårstängsel så hela agilityplanen går att hägnas in 

§8 Övriga frågor  

Idéer från styrelseutbildning den 17/3 – Policy skrivs ut och ses över om något skall läggas ut 

i klubbstugan. Beslut taget om att protokoll skall läggas ut på hemsidan och signera via e 

signering (signera.ebox.nu) Carina Halvarsson pratar med Carina Berglund om att lägga till en 

flik ”Protokoll” på hemsidan där dessa läggs ut för medlemmarna 

Hoopers – Föreläsning om denna nya sport den 21/4, var gärna med på den och se vad 

denna nya sport är för något ifall det är något vi ska satsa på i framtiden. 

Ekonomi – Carina pratar med Hanna Simonsson om hon kan se över ekonomin just varför 

cafeterian går med minus, vad blir fel egentligen? Borde gå plus 

§9 Nästa möte  

19/5 kl. 18.30, blir eventuellt på klubbstugan. 

§10 Mötet avslutas 

Carina avslutar mötet  

 

 

Ordförande: Carina Halvarsson 

Sekreterare: Lina Andersson 

Justerare: Rita Ohlsson 
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   Malung-Sälens Brukshundklubb 


Styrelsemöte tisdag 13 april, kl. 19.00   Facebook messenger 


 


Närvarande: Carina Halvarsson, Rita Ohlsson, Ann-Charlotte Andersson, Birgitta Håbäck, Marie 


Jonsson, Lina Andersson 


Frånvarande: Mikael Toivainen, Hanna Simonsson, Niklas Matsson 


 


Dagordning 


  


§1 Mötets öppnande  


Carina öppnar mötet 


§2 Val av justerare  


Rita väljs som justerare 


§3 Fastställande av dagordning  


Dagordningen fastställs 


§4 Föregående protokoll (3/3) 


Carina tar upp angående mejlfunktionen igen 


§5 Skrivelser/rapporter  


Från distriktet ang. rallylydnadsreglerna. – Utskickat via styrelsesidan på Facebook så alla 


kunnat läsa 


Kongresshandlingarna – Vi anser dessa vara bra och har ej något att tillägga, Rita pratar med 


Lars-Göran om att vara med på distriktsmötet den 28/4 


Från distriktets avel o hälsa – Vi väljer att fortsätta lägga MH på is tills vidare 


§6 Beslutat FB-gruppen  


Förfrågan från Rebecka Barkskog ang pris på onlinekurs som hon tänker genomföra. Vi 


beslutar att 600-700 kr verkar rimligt. Carina har meddelat henne. - Tyvärr blev kursen 


inställd 


Utbildningsmöte den 28/4 – Carina Berglund deltar. Lina lägger ut på MSBK FB sida och 


frågar om intresse finns att gå kurs som rallylydnadsinstruktör 


§7 Klubbverksamheten   


Tävlingarna – De tänkta tävlingarna är redan ansökta och väntas på att öppna, Covid-19 gör 


det osäkert om det blir av eller ej 


Städdag – Söndag den 9 maj kl. 10.00, Lina skriver inlägg om detta på FB 







Medlemsaktivitet – Lina skriver inlägg på FB och frågar angående tips på aktiviteter 


Kurser – Agilitykurs, Lina lägger upp en plan för kurs och återkopplar. Rita hör vidare om det 


går att anordna mer kurs 


Klubbstugan, hålet? Brandsläckaren – Under kontroll men Rita tar upp detta igen och ser om 


det kan lösas. Stuprännan hänger snett och ser inte bra ut där det rinner. Bodil köper 


brandsläckare till klubbstugan via Länsförsäkringar. Låset vid garaget gick ej att få upp sist 


och skulle behöva ses över, även trappen vid garaget är ruttet och bör göras något åt. 


Låset – Marie ringde försäkringsbolaget och de sa att man behöver ha nyckel för föreningar 


så enbart kodlås bör man ej ha. Skåp bredvid funkar helt okej. 


Agilityplan – Vi vill förstora agilityplanen något, Carina kollar upp priser för inköp av 


fårstängsel så hela agilityplanen går att hägnas in 


§8 Övriga frågor  


Idéer från styrelseutbildning den 17/3 – Policy skrivs ut och ses över om något skall läggas ut 


i klubbstugan. Beslut taget om att protokoll skall läggas ut på hemsidan och signera via e 


signering (signera.ebox.nu) Carina Halvarsson pratar med Carina Berglund om att lägga till en 


flik ”Protokoll” på hemsidan där dessa läggs ut för medlemmarna 


Hoopers – Föreläsning om denna nya sport den 21/4, var gärna med på den och se vad 


denna nya sport är för något ifall det är något vi ska satsa på i framtiden. 


Ekonomi – Carina pratar med Hanna Simonsson om hon kan se över ekonomin just varför 


cafeterian går med minus, vad blir fel egentligen? Borde gå plus 


§9 Nästa möte  


19/5 kl. 18.30, blir eventuellt på klubbstugan. 


§10 Mötet avslutas 


Carina avslutar mötet  


 


 


Ordförande: Carina Halvarsson 


Sekreterare: Lina Andersson 


Justerare: Rita Ohlsson 
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