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   Malung-Sälens Brukshundklubb 

Medlemsmöte söndag den 13 juni 2021 kl. 18.00  
 

Närvarande var 15st: Lina Andersson, Carina Halvarsson, Rita Ohlsson, Niklas Matsson, Carina 

Berglund, Birgitta Håbäck, Linda Enström, Rose-Marie Stafås, Pelle Bondpär, Malin Eliasson, Bodill 

Engvall Nilsson, Laila Gudmunds, Raymond Hellgren, Lars Göran Gustafsson, Marie Jonsson 

 

Dagordning 

  

§1 Mötets öppnande 

Carina öppnar mötet 

§2 Val av två justerare 

Linda Enström och Rita Ohlsson väljs som justerare 

§3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs 

§4 Rapporter 

- Ekonomi 

Hanna Simonsson (Kassör) närvarade ej utan meddelade till ordförande Carina Halvarsson 

att i dagsläget har klubben 250 000kr. Inköp så som ramp, brandsläckare, skrivare, nät till 

agiltiyplanen har ej blivit fakturerade ännu. 

- Aktiviteter, kurser, tävlingar 

Aktiviteter: Måndagar kl. 18.00 agilityträningar, Torsdagar kl. 18.00 allmänträning. Sen ser vi 

fram emot hundens vecka v.37. Rita kollar med att kanske köpa in Hoopers hinder och sedan 

i så fall ha någon kurs. 

Kurser: Valpkurs inplanerad med start 30/6, Nose Work förmodligen till hösten. Rebecka 

Barkskog har planerat in prova på kurs viltspår 10-11/7, prova på lydnad/personspår 30/7. 

Tävlingar: Inplanerade tävlingar är: Nose Work, Rallylydnad, 2 st Lydnadsprov, dessa finns 

med i almanackan på MSBK hemsida, närmast till hands ligger Nose Work 9–12 juli. Mer 

tävlingar planeras in senare till hösten. 

- Bygga aktivitetsbana 

Carina Berglund och Rita Ohlsson har börjat samla in utrustning till banan. Idén är att banan 

ska börja längst uppe vid planen (någonstans vid skogsdungen) och sedan gå vidare till nästa 

sida av staketet (utanför lydnadsplanen). Grupp som är framtagen att driva detta framåt är: 

Rita, Carina, Bodil. De ska även höra om inte Ann-Charlotte och Niklas är sugna på att vara 

med. 
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- Hundens vecka – planering för vecka 37 i september 

Hundens vecka pågår under hela vecka 37, 13-19/9. Grupp som är framtagen inom MSBK för 

att tillsammans ta fram idéer och schema inför veckan är: Carina Halvarsson och Bodil 

Engvall Nilsson. Alla som har idéer på aktiviteter meddelar någon av dem innan sista juli. Tips 

på aktiviteter som kom upp på mötet var bl.a. tipspromenad, uppvisningar, funktionärsträff, 

loppisar, föreläsningar, friskvård/HLR, aktivitet i grönlandsparken. 

- Anläggningen 

Halkribbor ska sättas på rampen vid garaget som är ditsatt. Gräset klipps av frivilliga (alla 

hjälps åt) under år 2021 och styrelsen kollar om inte ett schema inför år 2022 skall införas. 

Malin Eliasson tog på sig att klippa planen nu första perioden.  

§5 Övriga frågor 

I dagsläget är det 114st medlemmar i klubben. Tävlingskommitté skall startas upp, Carina 

Berglund sätter ihop en grupp där tävlingsledare, skrivare etc. är med och hjälps åt att 

planera tillsammans.   

§6 Mötet avslutas 

Carina delar ut avtackningsgåva till Raymond Hellgren som satt på tidigare ordförande post 

år 2020 och tackar alla som kom och deltog på medlemsmötet. 

 

 

 

 

Ordförande: Carina Halvarsson   

Justerare: Rita Ohlsson  

Justerare: Linda Enström 

Sekreterare: Lina Andersson   
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   Malung-Sälens Brukshundklubb 


Medlemsmöte söndag den 13 juni 2021 kl. 18.00  
 


Närvarande var 15st: Lina Andersson, Carina Halvarsson, Rita Ohlsson, Niklas Matsson, Carina 


Berglund, Birgitta Håbäck, Linda Enström, Rose-Marie Stafås, Pelle Bondpär, Malin Eliasson, Bodill 


Engvall Nilsson, Laila Gudmunds, Raymond Hellgren, Lars Göran Gustafsson, Marie Jonsson 


 


Dagordning 


  


§1 Mötets öppnande 


Carina öppnar mötet 


§2 Val av två justerare 


Linda Enström och Rita Ohlsson väljs som justerare 


§3 Fastställande av dagordning 


Dagordningen fastställs 


§4 Rapporter 


- Ekonomi 


Hanna Simonsson (Kassör) närvarade ej utan meddelade till ordförande Carina Halvarsson 


att i dagsläget har klubben 250 000kr. Inköp så som ramp, brandsläckare, skrivare, nät till 


agiltiyplanen har ej blivit fakturerade ännu. 


- Aktiviteter, kurser, tävlingar 


Aktiviteter: Måndagar kl. 18.00 agilityträningar, Torsdagar kl. 18.00 allmänträning. Sen ser vi 


fram emot hundens vecka v.37. Rita kollar med att kanske köpa in Hoopers hinder och sedan 


i så fall ha någon kurs. 


Kurser: Valpkurs inplanerad med start 30/6, Nose Work förmodligen till hösten. Rebecka 


Barkskog har planerat in prova på kurs viltspår 10-11/7, prova på lydnad/personspår 30/7. 


Tävlingar: Inplanerade tävlingar är: Nose Work, Rallylydnad, 2 st Lydnadsprov, dessa finns 


med i almanackan på MSBK hemsida, närmast till hands ligger Nose Work 9–12 juli. Mer 


tävlingar planeras in senare till hösten. 


- Bygga aktivitetsbana 


Carina Berglund och Rita Ohlsson har börjat samla in utrustning till banan. Idén är att banan 


ska börja längst uppe vid planen (någonstans vid skogsdungen) och sedan gå vidare till nästa 


sida av staketet (utanför lydnadsplanen). Grupp som är framtagen att driva detta framåt är: 


Rita, Carina, Bodil. De ska även höra om inte Ann-Charlotte och Niklas är sugna på att vara 


med. 







- Hundens vecka – planering för vecka 37 i september 


Hundens vecka pågår under hela vecka 37, 13-19/9. Grupp som är framtagen inom MSBK för 


att tillsammans ta fram idéer och schema inför veckan är: Carina Halvarsson och Bodil 


Engvall Nilsson. Alla som har idéer på aktiviteter meddelar någon av dem innan sista juli. Tips 


på aktiviteter som kom upp på mötet var bl.a. tipspromenad, uppvisningar, funktionärsträff, 


loppisar, föreläsningar, friskvård/HLR, aktivitet i grönlandsparken. 


- Anläggningen 


Halkribbor ska sättas på rampen vid garaget som är ditsatt. Gräset klipps av frivilliga (alla 


hjälps åt) under år 2021 och styrelsen kollar om inte ett schema inför år 2022 skall införas. 


Malin Eliasson tog på sig att klippa planen nu första perioden.  


§5 Övriga frågor 


I dagsläget är det 114st medlemmar i klubben. Tävlingskommitté skall startas upp, Carina 


Berglund sätter ihop en grupp där tävlingsledare, skrivare etc. är med och hjälps åt att 


planera tillsammans.   


§6 Mötet avslutas 


Carina delar ut avtackningsgåva till Raymond Hellgren som satt på tidigare ordförande post 


år 2020 och tackar alla som kom och deltog på medlemsmötet. 


 


 


 


 


Ordförande: Carina Halvarsson   


Justerare: Rita Ohlsson  


Justerare: Linda Enström 


Sekreterare: Lina Andersson   
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