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   Malung-Sälens Brukshundklubb 

Styrelsemöte tisdag den 30 augusti 2022, kl. 18.00 klubbstugan.  
 

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

Matsson 

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 

Niklas fixar gräsklipparen, nyckellåda inköpt, en madrass är inköpt till sängarna, 28 

september är det lydnadstävling. Vi beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

§5 Skrivelser/rapporter 

Inga inkomna skrivelser. 

§6 Ekonomi 

Ann-Charlotte Andersson (19700726-6245) beslutas att ta över Hanna Simonssons kassörs 

jobb, vill dock ej vara med i styrelsen. Vi har fått ett anläggningsbidrag på 11000kr. 

§7 Inköp 

Vi beslutar om att köpa in en gasolgrill till klubben, Marie fixar det. Startpistol köps in av 

Rita. Möjligtvis kommer vi se över inköp av kyl/frys, men den frågan lyfts nog mer till våren 

igen. 

§8 Anläggningen 

Halvårsavgiften på soptömningen har fungerat bra och är prisvärt, vi beslutar att fortsätta 

köra på detta upplägg. Niklas ska kolla med en bekant han känner om han kan se över åtgärd 

på taket så inte samma problem uppstår i vinter/våren igen. 

§9 Medlemsmöte 

Beslutar att medlemsmötet anordnas den 3 oktober klockan 18.00. Carina kollar om Nina 

kan komma upp till oss då. Mat skall också köpas in då så vi kan förhoppningsvis inviga 

grillen. 
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§10 Funktionärsdag, vilka aktiviteter? 

25 september planeras funktionärsdagen att ske. Aktiviteter bollas mer i styrelsegruppen på 

Facebook då vi hade idétorka under mötets gång. 

§11 Hundens vecka 

Programmet är klart och styrelsen fick läsa igenom förslagen vilket såg väldigt bra ut. Annons 

kommer att komma ut i Malungsbladet v.36. 

§12 Utvärdering Dansbandsveckan 

Det var bra svarsfrekvens och bra resultat. 

§13 Utmärkelse årets nose workhund 

Förslaget som lästes upp av Rita som Dala-Floda kör på beslutade styrelsen att är okej med 

samma upplägg även för vår klubb, Rita ansvarig. 

§14 Övriga frågor 

Vi bör skriva ihop finare och bättre information vid planerna om vad som gäller, regler och 

allmän information. 

§15 Nästa möte 

Onsdag 19 oktober klockan 18.00 på klubbstugan. 

§16 Mötet avslutas 

Carina avslutar mötet. 
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   Malung-Sälens Brukshundklubb 


Styrelsemöte tisdag den 30 augusti 2022, kl. 18.00 klubbstugan.  
 


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


Matsson 


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 


Niklas fixar gräsklipparen, nyckellåda inköpt, en madrass är inköpt till sängarna, 28 


september är det lydnadstävling. Vi beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna. 


§5 Skrivelser/rapporter 


Inga inkomna skrivelser. 


§6 Ekonomi 


Ann-Charlotte Andersson (19700726-6245) beslutas att ta över Hanna Simonssons kassörs 


jobb, vill dock ej vara med i styrelsen. Vi har fått ett anläggningsbidrag på 11000kr. 


§7 Inköp 


Vi beslutar om att köpa in en gasolgrill till klubben, Marie fixar det. Startpistol köps in av 


Rita. Möjligtvis kommer vi se över inköp av kyl/frys, men den frågan lyfts nog mer till våren 


igen. 


§8 Anläggningen 


Halvårsavgiften på soptömningen har fungerat bra och är prisvärt, vi beslutar att fortsätta 


köra på detta upplägg. Niklas ska kolla med en bekant han känner om han kan se över åtgärd 


på taket så inte samma problem uppstår i vinter/våren igen. 


§9 Medlemsmöte 


Beslutar att medlemsmötet anordnas den 3 oktober klockan 18.00. Carina kollar om Nina 


kan komma upp till oss då. Mat skall också köpas in då så vi kan förhoppningsvis inviga 


grillen. 







§10 Funktionärsdag, vilka aktiviteter? 


25 september planeras funktionärsdagen att ske. Aktiviteter bollas mer i styrelsegruppen på 


Facebook då vi hade idétorka under mötets gång. 


§11 Hundens vecka 


Programmet är klart och styrelsen fick läsa igenom förslagen vilket såg väldigt bra ut. Annons 


kommer att komma ut i Malungsbladet v.36. 


§12 Utvärdering Dansbandsveckan 


Det var bra svarsfrekvens och bra resultat. 


§13 Utmärkelse årets nose workhund 


Förslaget som lästes upp av Rita som Dala-Floda kör på beslutade styrelsen att är okej med 


samma upplägg även för vår klubb, Rita ansvarig. 


§14 Övriga frågor 


Vi bör skriva ihop finare och bättre information vid planerna om vad som gäller, regler och 


allmän information. 


§15 Nästa möte 


Onsdag 19 oktober klockan 18.00 på klubbstugan. 


§16 Mötet avslutas 


Carina avslutar mötet. 
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