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   Malung-Sälens Brukshundklubb 

Styrelsemöte onsdag den 9 mars 2022, kl. 19.00 klubbstugan.  
 

Närvarande: Carina Halvarsson, Niklas Matsson (via telefon), 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 vi väljer att lägga till punkten 10.0 Inköp. 

§4 Föregående protokoll 

Protokollet var precis skickat för justering så inget att läsa igenom. 

§5 Skrivelser/rapporter 

Mejl från SBK ang arvode: SKK har beslutat att höja reseersättningen från tidigare 

18,51kr/milen till 31kr/milen. 12,50kr är skattepliktigt vilket menas med att vi i så fall lär 

registrera oss som arbetsgivare. Denna förändring börjar gälla från 1 juli 2022, därför väljer 

vi att avvakta med registreringen till senare. 

§6 Beslutat FB-gruppen 

Inga beslut. 

§7 Sommarjobbare 

Niklas informerar angående Krimvården där de har 100 timmars samhällstjänst. 

Slalomklubben har testat dem och varit nöjda. Malungs kommun lär göra minst 9 

arbetsdagar och en person lär vara på plats och vara handledare. Vi beslutar att Niklas kollar 

upp mer med Krimvården och vi avvaktar beslut till kommunen. 

§8 Dansbandsveckan  

Vi vill ta ordinariepass som tidigare. Lina lägger ut på Facebook om detta och ser om någon 

kan vara ansvarig men information och att se till att passen blir tagna. 

§9 Tävlingsmötet 27/3 

Lina lägger ut om mötet på Facebook. Vi kommer bland annat ta upp om statuter och 

tävlingar. 

§10.0 Inköp 

Agility regelböcker skall köpas in, Lina och Carina kollar på att köpa in ett Alléslalom. 
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§10 Övriga frågor 

Taket lär fixas, men till en början skotta av snö och lägg presenning. Niklas kollar upp om pris 

för att serva gräsklipparen och kollar även med Nornan hur de gör med klippning. Carina 

kollar med Hanna om hon kan söka föreningsbidrag. 

§11 Nästa möte 

20 April klockan 19.00., Ta upp om Agilitykurs 

§12 Mötet avslutas 
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   Malung-Sälens Brukshundklubb 


Styrelsemöte onsdag den 9 mars 2022, kl. 19.00 klubbstugan.  
 


Närvarande: Carina Halvarsson, Niklas Matsson (via telefon), 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 vi väljer att lägga till punkten 10.0 Inköp. 


§4 Föregående protokoll 


Protokollet var precis skickat för justering så inget att läsa igenom. 


§5 Skrivelser/rapporter 


Mejl från SBK ang arvode: SKK har beslutat att höja reseersättningen från tidigare 


18,51kr/milen till 31kr/milen. 12,50kr är skattepliktigt vilket menas med att vi i så fall lär 


registrera oss som arbetsgivare. Denna förändring börjar gälla från 1 juli 2022, därför väljer 


vi att avvakta med registreringen till senare. 


§6 Beslutat FB-gruppen 


Inga beslut. 


§7 Sommarjobbare 


Niklas informerar angående Krimvården där de har 100 timmars samhällstjänst. 


Slalomklubben har testat dem och varit nöjda. Malungs kommun lär göra minst 9 


arbetsdagar och en person lär vara på plats och vara handledare. Vi beslutar att Niklas kollar 


upp mer med Krimvården och vi avvaktar beslut till kommunen. 


§8 Dansbandsveckan  


Vi vill ta ordinariepass som tidigare. Lina lägger ut på Facebook om detta och ser om någon 


kan vara ansvarig men information och att se till att passen blir tagna. 


§9 Tävlingsmötet 27/3 


Lina lägger ut om mötet på Facebook. Vi kommer bland annat ta upp om statuter och 


tävlingar. 


§10.0 Inköp 


Agility regelböcker skall köpas in, Lina och Carina kollar på att köpa in ett Alléslalom. 







§10 Övriga frågor 


Taket lär fixas, men till en början skotta av snö och lägg presenning. Niklas kollar upp om pris 


för att serva gräsklipparen och kollar även med Nornan hur de gör med klippning. Carina 


kollar med Hanna om hon kan söka föreningsbidrag. 


§11 Nästa möte 


20 April klockan 19.00., Ta upp om Agilitykurs 


§12 Mötet avslutas 
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