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   Malung-Sälens Brukshundklubb 

Styrelsemöte onsdag den 16 februari 2022, kl. 19.00 via Zoom.  
 

Närvarande: Carina Halvarsson, Niklas Matsson, Lina Andersson, Rita Ohlson, Linda Enström, Marie 

Jonsson, Birgitta Håbäck, Malin Svedin 

Förslag till dagordning 

  

§1 Mötets öppnande  

Carina Halvarsson öppnar mötet. 

§2 Val av justerare 

Rita Ohlson väljs som justerare. 

§3 Fastställande av dagordning  

Dagordning fastställs efter att punkt 8 lades till, tävlingar och statuter. 

§4 Val av styrelse 

Styrelsen är vald och skall lägga till de nya i vår styrelsegrupp. 

§5 Val av firmatecknare  

Beslut tas om att ordförande och kassör är var för sig. 

§6 Beslutat FB-gruppen 

Vi beslutar att kommunikation via Messenger funktionen på Facebook fungerar mycket bra 

och att det är där kommunikation i övrigt lyfts utöver styrelsemöten. Carina lägger till de nya 

styrelsemedlemmarna i vår grupp. 

§7 Klubbverksamheten  

Vi beslutar att ett möte snarast bör tas där denna punkt lyfts. Gärna fysiskt möte. 

§8 Tävlingar och statuter  

Denna punkt kommer gås igenom under medlemsmötet som är satt att skall ske den 27 

mars, klockan 16.00 i klubbstugan. 

§9 Övriga frågor  

Förslag på höjning av reseersättning har inkommit, gicks igenom lite lätt men tar upp denna 

punkt igen vid nästa möte. 

§10 Nästa möte  

Nästa styrelsemöte är den 9 mars klockan 19.00 i klubbstugan. 

§11 Mötet avslutas  

Carina tackar och avslutar mötet. 
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