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   Malung-Sälens Brukshundklubb 
Styrelsemöte onsdag den 18 augusti, kl. 18.00    Klubbstugan Malungsfors 
Närvarande: Ann-Charlotte Andersson, Hanna Simonsson, Rita Ohlsson och Carina 
Halvarsson 
 
 
  
§1 Mötets öppnande  
Carina öppnar mötet och hälsar välkommen. 
 
§ Val av justerare  
Rita Ohlsson och Hanna Simonsson väljs till justerare 
 
§ Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställs 
 
§ Föregående protokoll 
Vi går igenom föregående protokoll och vi bestämmer att vi ska sätta upp 2 nyckelskåp. Vi 
ska ha lika lås i båda dörrarna så det blir samma nyckel. 
Carina Halvarsson, Rita Ohlsson ska ha varsin nyckel hemma och det ska finnas 2 nycklar på 
klubben, totalt 4 nycklar. Carina kontaktar Marie Jonsson som har kontakt med Orsa Lås. 
Befintligt nyckelskåp flyttas till beredskapsboden som står ute på planen. 
 
  
§ Skrivelser/rapporter  
Daladistriktet planerar en konferens 10/10-21 i Björbo och styrelsen är inbjuden. Kommer bli 
en fortsättning på föreningskursen vi tidigare gick på webben. 
 
 
§ Beslutat FB-gruppen  
Skrivplattor, vi avvaktar Carina Berglund som ska köpa in skrivplattor och hon får utvärdera 
hur de fungerar. Fungerar de bra så köper vi in till klubben. 
 
§ Klubbverksamheten   
Funktionärsträff:  HRL på djur och människa. Lägger ut på FB om det finns andra förslag. 
 
Medlemsmöte: Förslag, medlemsmöte med Julbord. Tas upp på nästa möte.  
Kurser: Vi beslutade att fråga Malin om hon vill anordna en valpkurs och om Lina/Terese vill 
anordna en agilitykurs. Hanna frågar Malin och Carina frågar Lina/Terese. 
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Soptunnan: Rita har kollat upp och vi kan ringa och de kommer och tömmer inom 5dgr. 
Kostar i dagsläget 52kr/tömning och det ska vi beställa 
Hundens vecka: Hundens vecka är i planeringsstadiet och ser ut så här i dagsläget 
Måndag, Prova på Agility, Rallylydnad och Nosework. Plats: Klubben 
Tisdag, Hundpromenad 
Onsdag, Föreläsning 
Torsdag, Föreläsning  
Lördag, Lite olika aktiviteter, bland annat hundloppis 
 
Trimmer/Gräsklippare: Vi beslutade att köpa in en enkel och lätt grästrimmer. Hanna kollar 
pris. Gräsklipparen bör servas och det görs i Rättvik till våren. 
 
Info från Tävlingsledarträff: Vi försöker samarbeta inom gruppen med bland annat, priser i 
samtliga grenar, funktionärer, påminnelser inför tävlingar och att en övergripande plan tas 
fram om hur på ett ungefär ett kommande år kommer att se ut. I dagsläget ser planen ut så 
här, 2022 Nosework tävling sista helgen i maj. Startklass/lydnad 7/6 samt 4/10, Rallylydnad 
10-11 september, Agility klass 1-2 mellan mitten av maj- mitten av juni. Bruks avvaktar vi 
med och lyssnar på intresset först. 
 
Bank: Saldo på banken är 276.558,15. Vi beslutar också att byta bank till Handelsbanken och 
Hanna tar hand om det. 
 
Utlägg:  Vi har kollat upp med andra klubbar och distriktet gällande reseersättning. Vi 
beslutar att reseersättning betalas endast ut gällande kurser, distriktsmöten och 
utbildningar.  Hanna startar en messengergrupp där vi kan enkelt dela kvitton vid utlägg och 
fakturor. Vi tar kort på kvittot och lägger upp det på messenger-gruppen. Originalkvittot 
måste sparas i 7år. Läggs i ett kassaskrin som finns på klubben. 
 
§ Övriga frågor  
Hoopershinder, Rita kollar pris och köper in tunnor och en tunnel. 
Vi köper in ett tält som ska användas vid tävlingar till våren. 
 
§ Nästa möte  
27/10 eventuellt via messenger 
 
§ Mötet avslutas  
Carina avslutar mötet. 
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   Malung-Sälens Brukshundklubb 
Styrelsemöte onsdag den 18 augusti, kl. 18.00    Klubbstugan Malungsfors 
Närvarande: Ann-Charlotte Andersson, Hanna Simonsson, Rita Ohlsson och Carina 
Halvarsson 
 
 
  
§1 Mötets öppnande  
Carina öppnar mötet och hälsar välkommen. 
 
§ Val av justerare  
Rita Ohlsson och Hanna Simonsson väljs till justerare 
 
§ Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställs 
 
§ Föregående protokoll 
Vi går igenom föregående protokoll och vi bestämmer att vi ska sätta upp 2 nyckelskåp. Vi 
ska ha lika lås i båda dörrarna så det blir samma nyckel. 
Carina Halvarsson, Rita Ohlsson ska ha varsin nyckel hemma och det ska finnas 2 nycklar på 
klubben, totalt 4 nycklar. Carina kontaktar Marie Jonsson som har kontakt med Orsa Lås. 
Befintligt nyckelskåp flyttas till beredskapsboden som står ute på planen. 
 
  
§ Skrivelser/rapporter  
Daladistriktet planerar en konferens 10/10-21 i Björbo och styrelsen är inbjuden. Kommer bli 
en fortsättning på föreningskursen vi tidigare gick på webben. 
 
 
§ Beslutat FB-gruppen  
Skrivplattor, vi avvaktar Carina Berglund som ska köpa in skrivplattor och hon får utvärdera 
hur de fungerar. Fungerar de bra så köper vi in till klubben. 
 
§ Klubbverksamheten   
Funktionärsträff:  HRL på djur och människa. Lägger ut på FB om det finns andra förslag. 
 
Medlemsmöte: Förslag, medlemsmöte med Julbord. Tas upp på nästa möte.  
Kurser: Vi beslutade att fråga Malin om hon vill anordna en valpkurs och om Lina/Terese vill 
anordna en agilitykurs. Hanna frågar Malin och Carina frågar Lina/Terese. 







Soptunnan: Rita har kollat upp och vi kan ringa och de kommer och tömmer inom 5dgr. 
Kostar i dagsläget 52kr/tömning och det ska vi beställa 
Hundens vecka: Hundens vecka är i planeringsstadiet och ser ut så här i dagsläget 
Måndag, Prova på Agility, Rallylydnad och Nosework. Plats: Klubben 
Tisdag, Hundpromenad 
Onsdag, Föreläsning 
Torsdag, Föreläsning  
Lördag, Lite olika aktiviteter, bland annat hundloppis 
 
Trimmer/Gräsklippare: Vi beslutade att köpa in en enkel och lätt grästrimmer. Hanna kollar 
pris. Gräsklipparen bör servas och det görs i Rättvik till våren. 
 
Info från Tävlingsledarträff: Vi försöker samarbeta inom gruppen med bland annat, priser i 
samtliga grenar, funktionärer, påminnelser inför tävlingar och att en övergripande plan tas 
fram om hur på ett ungefär ett kommande år kommer att se ut. I dagsläget ser planen ut så 
här, 2022 Nosework tävling sista helgen i maj. Startklass/lydnad 7/6 samt 4/10, Rallylydnad 
10-11 september, Agility klass 1-2 mellan mitten av maj- mitten av juni. Bruks avvaktar vi 
med och lyssnar på intresset först. 
 
Bank: Saldo på banken är 276.558,15. Vi beslutar också att byta bank till Handelsbanken och 
Hanna tar hand om det. 
 
Utlägg:  Vi har kollat upp med andra klubbar och distriktet gällande reseersättning. Vi 
beslutar att reseersättning betalas endast ut gällande kurser, distriktsmöten och 
utbildningar.  Hanna startar en messengergrupp där vi kan enkelt dela kvitton vid utlägg och 
fakturor. Vi tar kort på kvittot och lägger upp det på messenger-gruppen. Originalkvittot 
måste sparas i 7år. Läggs i ett kassaskrin som finns på klubben. 
 
§ Övriga frågor  
Hoopershinder, Rita kollar pris och köper in tunnor och en tunnel. 
Vi köper in ett tält som ska användas vid tävlingar till våren. 
 
§ Nästa möte  
27/10 eventuellt via messenger 
 
§ Mötet avslutas  
Carina avslutar mötet. 
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