
Protokoll 

Styrelsemöte onsdag den 27 oktober, kl. 19.00 Klubbstugan Malungsfors 

Närvarande: Ann-Charlotte Andersson, Niklas Matsson, Carina Halvarsson, Birgitta Håbäck, Rita 

Ohlson, Hanna Simonsson 

§ 1. Mötets öppnande

Carina Halvarsson hälsade välkommen och öppnade mötet 

§ 2. Val av justerare

Hanna Simonssons väljs till justerare 

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs 

§ 4. Föregående protokoll

Låsbytet är gjort och nycklar har Carina Halvarsson, Rita Ohlson, nyckelskåpet på

klubbstugan och en reserv i klubbstugan.

Vi avvaktar med beslut angående skrivplattor till våren. Funktionärsdagen blev väldigt

uppskattad det var ca 13st som deltog.

Trimmer har Hanna Simonsson köpt in och den finns i garaget på klubben. Tidigare beslutade

vi att byta bank till Handelsbanken

men har beslutat via FB-gruppen att vi byter till Leksands Sparbank. Hanna Simonsson tar

hand om bankbytet.

§ S.Skrivelser/rapporter

Bank/ekonomi 

Saldo på kontot: 263 744,57 

Styrelsen (884400-8044) beslutar att vi byter från Swedbank till Leksands Sparbank. 

Firmatecknare är valda av årsmötet 14 feb -21 



Carina Halvarsson 

Hanna Simonsson 

Hanna Simonsson har använt ett bokföringsprogram i hennes egna firma och de ska byta 

bokföringsprogram. 

Bokföringsprogrammet kommer kanske att kunna fortsätta att användas efter lnov men 

Hanna återkommer om det 

och om det inte fungerar får vi ta ett nytt beslut på hur vi gör med bokföringsprogram. 

§ Beslutat FB-gruppen

Styrelsen beslutar att vi inte beställer ett skydd för värmepumpen

§ Klubbverksamheten

Medlemsmöte: 2/12 kl. 18:00. Vi bjuder på risgrynsgröt, skinksmörgås, glögg och must. 

Rita ber Carina Berglund lägga upp info på hemsidan. Hanna har sammanställt vad som 

behöver köpas in på Hemköp. 

Soptunnan: Varnas kommer inte att kunna tömma när vi säger till utan det blir tömning 

enligt deras schema. 

Priset är inte klart i dagsläget. 

Tömning av frysen inför vintern: Finns mycket mat i frysen. Försöker använda så mycket vi 

kan på nosework-tävlingen den 20/11. 

Värme i stugan i vinter: Värmepumpen på 18 grader och element på 12grader. 

Vinterträning/inomhuslokal: Marie kollar om vi skulle kunna va i Restaurang Grönlands 

lokaler som står tomt. 

Inköp: Vi köper in så mycket vi kan på Hemköp. Skriver upp på tavlan vad som fattas och Rita 

eller någon annan i styrelsen köper in. 

Tävlingar: Nosework TEM fordon 20/11. Carina kontaktar tävlingskommitten gällande 

tävlingar för nästa år. 

lnstruktörsutbildning: Vi beslutar att inte utbilda någon mer instruktör i dagsläget. 

§ Övriga frågor

Föreläsning 24/11 Att bli mer aktiva i ideella föreningar på nätet 

Bruksprovens vara eller icke vara, 13/11 Borlänge: Den som är intresserad kan åka. 

§ Nästa möte

8/12 kl. 19:00 på Sankt Olof Hotell, Hanna bokar bord.
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§ Mötet avslutas

Carina avsluta r mötet. 
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Signerat dokument 
via https://signera.ebox.nu 

BankfD 

Signerad 

text: 

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt 

som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1 ): 

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: ProtokollStyrelsemöteMalung-Sälens Brukshundsklubb 2021-10-27PDF.pdf

Storlek: 108384 byte

Hashvärde SHA256:

5024dd1b2603e5353842bb7a2ea1ce76940a07a7313074a0bdc11e69af7e6aee

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF. 

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas. 

Signerat av 2: 

Ann-Charlotte Andersson  
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HANNA SIMONSSON 
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