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   Malung-Sälens Brukshundklubb 

Styrelsemöte söndag 13 juni, kl. 19.00   Klubben 

 

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

Matsson 

Frånvarande: Mikael Toivainen, Hanna Simonsson, 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 (19/5) 

Godkänns och läggs till handlingarna 

§5 Ekonomi  

I dagsläget har klubben 250 000 kr i kassan, dock är det vissa saker som köpts in som ej blivit 

fakturerade ännu 

§6 Skrivelser/rapporter  

Ang. ansökan om utställning – Ej intresserade 

Ang. beslut från Disciplinnämnden – Medlemsansvarig (Carina Berglund) är informerad om 

detta  

§7 Beslut FB-gruppen 

Inköp av skrivare är beslutat samt på mötet idag bestämde vi även att köpa in tillhörande 

toner så det finns i klubbstugan vid behov 

§8 Klubbverksamheten 

Hundensvecka – Bodil och Carina är ansvariga för den 

Tävlingar – Ser över det och funderar fram till nästa möte inför höst och till och med 2022 

Städdag – All målning sparas till nästa år då vi beslutade att vi skulle fråga kommunen om att 

skolungdomar kunde hjälpa oss med detta. Rita och Birgitta kollar/fixar med att plocka ur 

fönstren så att någon kan komma och kitta fönstren riktigt åt oss. Rita har kontakt med en 

som kan hjälpa oss 
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Medlemsaktivitet – Vi satsar på hundensvecka i september, nu är ändå många i väg på 

semester 

Kurser – Enligt medlemsmöte, Carina Berglund har lagt ut på hemsidan 

Klubbstugan, hålet? – Plåt är fixad men är ännu ej ditsatt 

Från medlemsmötet – Tävlingskommitté är beslutad att startas upp Lina/Carina ansvarig att 

göra en grupp 

Inköp – Inte några för tillfället 

§8 Övriga frågor  

§9 Nästa möte  

17 augusti klockan 18.00 är nästa möte på klubben 

§10 Mötet avslutas 

Carina avslutar mötet  

 

 

Ordförande: Carina Halvarsson 

Sekreterare: Lina Andersson 

Justerare: Rita Ohlsson 
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Ordförande: Carina Halvarsson 


Sekreterare: Lina Andersson 


Justerare: Rita Ohlsson 
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