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   Malung-Sälens Brukshundklubb 

Styrelsemöte tisdag den 3 november 2022, kl. 19.00 klubbstugan.  
 

Närvarande: Carina Halvarsson, Lina Andersson, Rita Ohlson, Birgitta Håbäck, Marie Jonsson, Malin 

Svedin. Från valberedningen: Sabina Jansson, Ulrika Ädling. Samt Nina Christoffersson från 

Studiefrämjandet. 

Protokoll 

 

§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 

Vi avvaktar med att köpa in grill först till våren 2023, medlemsmötet blev dessvärre 

framflyttat då det blev för ont om tid, blev en uppskattad funktionärsdag. 

Protokollet beslutas att det läggs till handlingarna. 

§5 Info valberedningen 

Ulrika informerar om deras förslag enligt följande: Kassör lämnas vakant och istället blir Ann-

Charlotte Andersson adjungerande, Amanda Westman tar över ledamots platsen efter Rita 

Ohlsson, Ulrika Lennartsson går in som suppleant istället för Birgitta Håbäck, Rebecka 

Barkskog går in som revisor istället för Marie Matsson. Fanny Öhman har också signalerat att 

även hon är öppen för att hoppa in i styrelsen beroende på plats. Information om förslag på 

styrelse till 2023 måste delges medlemmarna senast 15 november. 

§6 Beslut facebook-gruppen 

Styrelsen har beslutat att Niklas fått klartecken på att fråga sin vän om att åtgärda taket som 

läckt in. Nu är även taket helt fixat vilket är jättebra nu inför kommande vinter.  

§7 Klubbstugan/anläggningen 

Tänk på att samträna så mycket som möjligt och använd lamporna i så liten grad som möjligt 

med tanke på de höga El kostnaderna! Om detta missköts kan andra åtgärder behöva 

tillämpas, Lina lägger ut på Facebook. 

MSF faktura har nu kommit och vi kan se att hela gräsklippningskostnaden landade på 

summan, 2850kr vilket vi tyckte var helt okej pris. Vi beslutade att vi vill fortsätta med 

samma upplägg även till nästa år. 
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§8 Medlemsmöte 

Samma upplägg som föregående år med julmys. Datum är satt till torsdag 8 december 

klockan 18.00. 

§9 Årsmöte 

Beslutades att vi kör onsdagen 15 februari klockan 19.00. Plats återkommer vi med närmre. 

§10 Övriga frågor 

Förslag att vi frågar Monica Henriksson att komma till oss och föreläsa om ”Få din hund att 

lyssna”. Rita kollar med henne om pris och möjligheter 2023. 

Carina Berglund har ansökt om Rallylydnads tävling 13-14 maj 2023. 

§11 Nästa möte 

Vi återkommer om det på via vår Facebook grupp. 

§12 Mötet avslutas 

Carina avslutar mötet. 
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   Malung-Sälens Brukshundklubb 


Styrelsemöte tisdag den 3 november 2022, kl. 19.00 klubbstugan.  
 


Närvarande: Carina Halvarsson, Lina Andersson, Rita Ohlson, Birgitta Håbäck, Marie Jonsson, Malin 


Svedin. Från valberedningen: Sabina Jansson, Ulrika Ädling. Samt Nina Christoffersson från 


Studiefrämjandet. 


Protokoll 


 


§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 


Vi avvaktar med att köpa in grill först till våren 2023, medlemsmötet blev dessvärre 


framflyttat då det blev för ont om tid, blev en uppskattad funktionärsdag. 


Protokollet beslutas att det läggs till handlingarna. 


§5 Info valberedningen 


Ulrika informerar om deras förslag enligt följande: Kassör lämnas vakant och istället blir Ann-


Charlotte Andersson adjungerande, Amanda Westman tar över ledamots platsen efter Rita 


Ohlsson, Ulrika Lennartsson går in som suppleant istället för Birgitta Håbäck, Rebecka 


Barkskog går in som revisor istället för Marie Matsson. Fanny Öhman har också signalerat att 


även hon är öppen för att hoppa in i styrelsen beroende på plats. Information om förslag på 


styrelse till 2023 måste delges medlemmarna senast 15 november. 


§6 Beslut facebook-gruppen 


Styrelsen har beslutat att Niklas fått klartecken på att fråga sin vän om att åtgärda taket som 


läckt in. Nu är även taket helt fixat vilket är jättebra nu inför kommande vinter.  


§7 Klubbstugan/anläggningen 


Tänk på att samträna så mycket som möjligt och använd lamporna i så liten grad som möjligt 


med tanke på de höga El kostnaderna! Om detta missköts kan andra åtgärder behöva 


tillämpas, Lina lägger ut på Facebook. 


MSF faktura har nu kommit och vi kan se att hela gräsklippningskostnaden landade på 


summan, 2850kr vilket vi tyckte var helt okej pris. Vi beslutade att vi vill fortsätta med 


samma upplägg även till nästa år. 







§8 Medlemsmöte 


Samma upplägg som föregående år med julmys. Datum är satt till torsdag 8 december 


klockan 18.00. 


§9 Årsmöte 


Beslutades att vi kör onsdagen 15 februari klockan 19.00. Plats återkommer vi med närmre. 


§10 Övriga frågor 


Förslag att vi frågar Monica Henriksson att komma till oss och föreläsa om ”Få din hund att 


lyssna”. Rita kollar med henne om pris och möjligheter 2023. 


Carina Berglund har ansökt om Rallylydnads tävling 13-14 maj 2023. 


§11 Nästa möte 


Vi återkommer om det på via vår Facebook grupp. 


§12 Mötet avslutas 


Carina avslutar mötet. 
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