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  Gagnef-Floda Brukshundklubb  Protokoll medlemsmöte 

                          Datum: 2021-09-14   M1 - 2021                       

 Tid: 18:00 – 19:00   Plats: Klubbstugan 

  

Gagnef-Floda Brukshundklubb 1 Organisationsnummer: 882602-0086 

Paviljongvägen  41                                                                                                                                                       Plus-/Bankgiro: 1206525-6 

785 44 DALA-FLODA   Hemsida: www.gagnef-flodabrukshundklubb.dinstudio.se                                                         

    

15 stycken medlemmar kom och deltog i diskussionen 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 Ordförande Lena Dyrsmeds hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl: 19:00 
    
§ 2 Val av justerare 

    Monica Setterlund 
 
§ 3  Rapporter/Diskussioner  

• Information inomhushall. Byggnadslov klart. Under oktober så röjs byggplatsen och 
vägen ska dras innan tjäle, detta bekostar klubben. Ny ansökan om bidrag har 
skickats in till allmänna arvsfonden. Plan B är att ta lån, kontakter har påbörjat tas 
lite smått i detta. Mer information/lägesrapport ut till medlemmarna önskas. 
Förhoppningsvis står hallen här nästa år.  

• Önskemål kommande arrangemang 
Introduktionskurs hoopers – Monica S och Lena D kontaktar instruktörer. Föreläsning 
i lindbergshallen (eventuellt går den att låna gratis). Anki kollar upp föreläsare om 
hunden kropp och träning. Andra lokalförslag och föreläsare ombes medlemmarna 
skicka förslag på. 

• Funktionärsinformation. Tassjakt, pärm i klubbstugan, regler finns på hemsidan. Kan 
användas till att bytas mot halltid då hallen blir klar. Camilla ansvarig för 25-års 
jubileum/fest. 

• Skicka in bilder på ekipage till hemsidan. Information finns på hemsidan.  
 
§ 4 Övriga frågor 
 Protokoll ut på hemsidan – kommer, har tyvärr inte hunnits med 
 
§ 5  Nästa möte 
 16 november 
   
§ 6 Mötets avslutande 
 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl: 19.30 
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Vid protokollet dag som ovan   
Jessica Hamrin, sekreterare Gagnef-Floda brukshundklubb  
 
 
 
 
 
Justerare 
Monica Setterlund 
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15 stycken medlemmar kom och deltog i diskussionen 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
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Vid protokollet dag som ovan   
Jessica Hamrin, sekreterare Gagnef-Floda brukshundklubb  
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Monica Setterlund 
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