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   Malung-Sälens Brukshundklubb 

Styrelsemöte onsdag 8 december, kl. 19.00 Sankt Olof 

 

Närvarande: Carina Halvarsson, Rita Ohlsson, Hanna Simonsson, Ann-Charlotte Andersson, Marie 

Jonsson, Lina Andersson, Niklas Matsson 

Frånvarande: Mikael Toivainen, Birgitta Håbäck 

 

Dagordning 

  

§1 Mötets öppnande  

Carina öppnar mötet 

§2 Val av justerare  

Rita väljs som justerare 

§3 Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställs 

§4 Föregående protokoll  

Rita pratar med Vamas om soptömning, hon har fått ett bra förslag på priser och hämtningar 

så beslutet fastställdes att vi kör på det (var 8 vecka). Rita ser över frysen på klubben och 

rensar. Föregående protokoll lades till handlingarna. 

§5 Skrivelser/rapporter 

Ekonomi - I dagsläget har klubben 254 317 kr i kassan. Medlemsavgifterna beslutades om att 

få ligga kvar på 100kr som det är idag. Hanna kommer att kontakta banken så att Carina 

Berglund får en titta funktion. Hanna kommer även kolla på olika försäkringsalternativ då 

den vi har i dagsläget via Länsförsäkringar är något dyr. 

§6 Beslut FB-gruppen 

Projektor är inköpt, den är ej testad. Dock har vi beslutat att den ej är till för att låna ut, skall 

endast avse klubbstugans aktiviteter. 

§7 Klubbverksamheten 

Info medlemsmöte – Ca 12 medlemmar kom, informerade om antal kurser och tävlingar vi 

haft under året, vilket var väldigt många. Fråga kring inomhuslokal togs upp, klubbens 

medlemmar uppmanades att komma med förslag och hålla koll på om det kom ut något. 

Poängsystem för funktionärer röstades ner. Tjänstgöringen på Dansbandsveckan ville 

medlemmarna fortsätta med. 
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Årsmöte – Årsmötet kommer vara onsdagen den 16 februari klockan 19.00. Vi är på 

klubbstugan om det funkar, allt hänger på reglerna kring Covid. Lina meddelar Carina 

Berglund så hon skriver med det på nästa medlemsutskick. 

Förslag till valberedningen – De har inkommit två förslag på ny inröstning till styrelsen. 

Carina Halvarsson meddelar valberedningen. 

§8 Övriga frågor  

§9 Nästa möte  

Onsdag den 19 januari klockan 19.00 på klubbstugan. 

§10 Mötet avslutas 

Carina avslutar mötet  

 

 

Ordförande: Carina Halvarsson 

Sekreterare: Lina Andersson 

Justerare: Rita Ohlsson 
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   Malung-Sälens Brukshundklubb 


Styrelsemöte onsdag 8 december, kl. 19.00 Sankt Olof 


 


Närvarande: Carina Halvarsson, Rita Ohlsson, Hanna Simonsson, Ann-Charlotte Andersson, Marie 


Jonsson, Lina Andersson, Niklas Matsson 


Frånvarande: Mikael Toivainen, Birgitta Håbäck 


 


Dagordning 


  


§1 Mötets öppnande  


Carina öppnar mötet 


§2 Val av justerare  


Rita väljs som justerare 


§3 Fastställande av dagordning  


Dagordningen fastställs 


§4 Föregående protokoll  


Rita pratar med Vamas om soptömning, hon har fått ett bra förslag på priser och hämtningar 


så beslutet fastställdes att vi kör på det (var 8 vecka). Rita ser över frysen på klubben och 


rensar. Föregående protokoll lades till handlingarna. 


§5 Skrivelser/rapporter 


Ekonomi - I dagsläget har klubben 254 317 kr i kassan. Medlemsavgifterna beslutades om att 


få ligga kvar på 100kr som det är idag. Hanna kommer att kontakta banken så att Carina 


Berglund får en titta funktion. Hanna kommer även kolla på olika försäkringsalternativ då 


den vi har i dagsläget via Länsförsäkringar är något dyr. 


§6 Beslut FB-gruppen 


Projektor är inköpt, den är ej testad. Dock har vi beslutat att den ej är till för att låna ut, skall 


endast avse klubbstugans aktiviteter. 


§7 Klubbverksamheten 


Info medlemsmöte – Ca 12 medlemmar kom, informerade om antal kurser och tävlingar vi 


haft under året, vilket var väldigt många. Fråga kring inomhuslokal togs upp, klubbens 


medlemmar uppmanades att komma med förslag och hålla koll på om det kom ut något. 


Poängsystem för funktionärer röstades ner. Tjänstgöringen på Dansbandsveckan ville 


medlemmarna fortsätta med. 







Årsmöte – Årsmötet kommer vara onsdagen den 16 februari klockan 19.00. Vi är på 


klubbstugan om det funkar, allt hänger på reglerna kring Covid. Lina meddelar Carina 


Berglund så hon skriver med det på nästa medlemsutskick. 


Förslag till valberedningen – De har inkommit två förslag på ny inröstning till styrelsen. 


Carina Halvarsson meddelar valberedningen. 


§8 Övriga frågor  


§9 Nästa möte  


Onsdag den 19 januari klockan 19.00 på klubbstugan. 


§10 Mötet avslutas 


Carina avslutar mötet  


 


 


Ordförande: Carina Halvarsson 


Sekreterare: Lina Andersson 


Justerare: Rita Ohlsson 
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