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   Malung-Sälens Brukshundklubb 

Styrelsemöte onsdag 19 maj, kl. 18.30   Klubben 

 

Närvarande: Carina Halvarsson, Rita Ohlsson, Birgitta Håbäck, Marie Jonsson, Lina Andersson 

Frånvarande: Mikael Toivainen, Hanna Simonsson, Niklas Matsson, Ann-Charlotte Andersson 

 

Dagordning 

  

§1 Mötets öppnande  

Carina öppnar mötet 

§2 Val av justerare  

Rita väljs som justerare 

§3 Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställs 

§4 Föregående protokoll (13/4) 

Vi beslutade att vi skall byta dörrlåsen på bägge dörrarna, detta bokas in omgående. 

§5 Skrivelser/rapporter  

Fått in info o Hundens vecka som startar den 13 sept, Carina läste igenom lite snabbt om 

information hon fått. Vi vill såklart också hänga med på denna hundvecka. Onsdag den 2 juni 

kl. 19.00 kommer ett Zoom möte äga rum där studiefrämjande går igenom och informerar 

om hur man skall tänka och ge tips på planering. Carina kommer att deltaga och även Lina 

(om det hinns med). Fler får naturligtvis också medverka om så önskas. 

§6 Beslutat FB-gruppen  

Annons i Malungsbladet kommer att komma ut under v.21 där vi skriver om bland annat 

kurser.  

§7 Ekonomi 

Hanna deltog ej på mötet men Carina har varit i kontakt med henne angående varför 

cafeterian går med minus. Hanna ska försöka kolla upp detta vidare. 

§8 Klubbverksamheten 

Avvaktar med tävlings ansökningar ett tag till, beroende på Corona läget. 

Medlemsmöte den 13/6, Hoopers uppvisning samt information om aktivitetsbanan där vi 

gärna vill ha in förslag från medlemmarna kommer bland annat vara punkter som tas upp. I 

dagsläget är vi 108st medlemmar. 

Carina köper in ett nät till agilityplanen så vi kan förstora planen. 
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Beslut fattades om att köpa in en ny skrivare till klubben, Rita är ansvarig. 

§8 Övriga frågor  

Bör lägga upp ett inlägg om att det finns mer saker att göra på klubben: Måla bord, läktare, 

stege bl.a. Falukuriren vill skriva en artikel om hundboomen m.m. och kommer till klubben 

måndag 24/5.  

§9 Nästa möte  

13/6 efter medlemsmötet. 

§10 Mötet avslutas 

Carina avslutar mötet  

 

 

Ordförande: Carina Halvarsson 

Sekreterare: Lina Andersson 

Justerare: Rita Ohlsson 
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Beslut fattades om att köpa in en ny skrivare till klubben, Rita är ansvarig. 


§8 Övriga frågor  


Bör lägga upp ett inlägg om att det finns mer saker att göra på klubben: Måla bord, läktare, 


stege bl.a. Falukuriren vill skriva en artikel om hundboomen m.m. och kommer till klubben 
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§9 Nästa möte  


13/6 efter medlemsmötet. 
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Ordförande: Carina Halvarsson 


Sekreterare: Lina Andersson 


Justerare: Rita Ohlsson 
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