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   Malung-Sälens Brukshundklubb 

Styrelsemöte tisdag den 7 juni 2022, kl. 18.00 klubbstugan.  
 

Närvarande: Carina Halvarsson, Linda Enström, Lina Andersson, Rita Ohlson, Birgitta Håbäck, Malin 

Svedin och Marie Jonsson på telefon 

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. 

§4 Föregående protokoll 

Läggs till handlingarna. 

§5 Skrivelser/rapporter 

21/6 är det Daladistrikt möte klockan 19.00 digitalt (via Zoom). Anmälan senast 15/6. 

§6 Ekonomi 

Carina meddelar att Hanna Simonsson (kassör) ringt henne och sagt hon inte hinner med och 

väljer att avgå från styrelsen. Förslagsvis blir Ann-Charlotte Andersson adjungerad. Lina 

kollar med Hans hur klubben bör gå till väga. 

§7 Inköp 

Styrelsen beslutade om att köpa in en ny grill, Marie kollar detta. Vi bör köpa in en ny 

startpistol då den gamla är trasig, Lina kollar med Jaktia annars har Rita ett förslag att ta det 

via Harry. Pistolen går på ca 2500kr. Vi ber Niklas kolla om hans svärfar var intresserad av att 

köpa den gamla gräsklipparen. 

§8 Medlemsmötet 

Mycket bra medlemsmöte där tips på aktiviteter togs upp så som, Temakvällar. Hundens 

vecka är som vanligt vecka 37 där Sabina ville vara med i en ansvarsgrupp, vi lägger ut på 

Facebook om fler är intresserade. Torsdagstränings fikat föreslogs att medlemmarna bakar 

hemma och lägger sedan i frysen så det är enkelt för den ansvarige att bara ta fram från 

frysen då denne är träningsvärd. Träningsvärds schema skall tas fram (liknande som tidigare 

år). Statuterna blev godkända av medlemmarna. 

§9 Dansbandsveckan 

Arbetspass vid VIP ingången börjar sakta fyllas men fler medlemmar behöver hjälpa till, vi 
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beslutade att varje styrelsemedlem är ansvariga för att de under samma arbetsdag kommer i 

tid. Uthyrning stugan: Carina kollar med Öjeprodukter om inköp av madrasser. Förslag på 

uthyrningssumma blev 500kr/dag, Rita kollar med Turistbyrån. 

§10 Kursen ”klubben i fokus” 

Carina och Rita deltog på kursen. Det är en kurs om hur man får ALLA att hjälpas åt på en 

klubb, inte bara styrelsen. Rita ska kolla lite mer om hur det gått för Hammarö 

Brukshundklubb. Vi tar fram en intresseanmälan om vi ska ha en kurs (3 kvällars kurs). 

§11 Övriga frågor 

Vi ber Anna Nordström och Malin Eliasson att se över datum för en kommande 

Lydnadstävling i höst. Carina Berglund vill arrangera Rallylydnadstävlingar, helst många 

starter så vi måste ansöka om att bli arbetsgivare. Styrelsens förslag till Carina är, 3 starter 

eller att man tar in 2 domare. 

Lina kollar vad de har för nyckellåda på Lima Tvätten då denna är stor och är i bra kvalitét. 

§12 Nästa möte 

Tisdag vecka 35 klockan 18.00 på klubbstugan. 

§13 Mötet avslutas 

Carina avslutar mötet. 

 L
AL

A,
 R

YO
, B

CU
H

 —
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k







   Malung-Sälens Brukshundklubb 


Styrelsemöte tisdag den 7 juni 2022, kl. 18.00 klubbstugan.  
 


Närvarande: Carina Halvarsson, Linda Enström, Lina Andersson, Rita Ohlson, Birgitta Håbäck, Malin 


Svedin och Marie Jonsson på telefon 


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. 


§4 Föregående protokoll 


Läggs till handlingarna. 


§5 Skrivelser/rapporter 


21/6 är det Daladistrikt möte klockan 19.00 digitalt (via Zoom). Anmälan senast 15/6. 


§6 Ekonomi 


Carina meddelar att Hanna Simonsson (kassör) ringt henne och sagt hon inte hinner med och 


väljer att avgå från styrelsen. Förslagsvis blir Ann-Charlotte Andersson adjungerad. Lina 


kollar med Hans hur klubben bör gå till väga. 


§7 Inköp 


Styrelsen beslutade om att köpa in en ny grill, Marie kollar detta. Vi bör köpa in en ny 


startpistol då den gamla är trasig, Lina kollar med Jaktia annars har Rita ett förslag att ta det 


via Harry. Pistolen går på ca 2500kr. Vi ber Niklas kolla om hans svärfar var intresserad av att 


köpa den gamla gräsklipparen. 


§8 Medlemsmötet 


Mycket bra medlemsmöte där tips på aktiviteter togs upp så som, Temakvällar. Hundens 


vecka är som vanligt vecka 37 där Sabina ville vara med i en ansvarsgrupp, vi lägger ut på 


Facebook om fler är intresserade. Torsdagstränings fikat föreslogs att medlemmarna bakar 


hemma och lägger sedan i frysen så det är enkelt för den ansvarige att bara ta fram från 


frysen då denne är träningsvärd. Träningsvärds schema skall tas fram (liknande som tidigare 


år). Statuterna blev godkända av medlemmarna. 


§9 Dansbandsveckan 


Arbetspass vid VIP ingången börjar sakta fyllas men fler medlemmar behöver hjälpa till, vi 







beslutade att varje styrelsemedlem är ansvariga för att de under samma arbetsdag kommer i 


tid. Uthyrning stugan: Carina kollar med Öjeprodukter om inköp av madrasser. Förslag på 


uthyrningssumma blev 500kr/dag, Rita kollar med Turistbyrån. 


§10 Kursen ”klubben i fokus” 


Carina och Rita deltog på kursen. Det är en kurs om hur man får ALLA att hjälpas åt på en 


klubb, inte bara styrelsen. Rita ska kolla lite mer om hur det gått för Hammarö 


Brukshundklubb. Vi tar fram en intresseanmälan om vi ska ha en kurs (3 kvällars kurs). 


§11 Övriga frågor 


Vi ber Anna Nordström och Malin Eliasson att se över datum för en kommande 


Lydnadstävling i höst. Carina Berglund vill arrangera Rallylydnadstävlingar, helst många 


starter så vi måste ansöka om att bli arbetsgivare. Styrelsens förslag till Carina är, 3 starter 


eller att man tar in 2 domare. 


Lina kollar vad de har för nyckellåda på Lima Tvätten då denna är stor och är i bra kvalitét. 


§12 Nästa möte 


Tisdag vecka 35 klockan 18.00 på klubbstugan. 


§13 Mötet avslutas 


Carina avslutar mötet. 
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