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  Gagnef-Floda Brukshundklubb  Protokoll styrelsemöte 

                           Datum: 2022-04-27  S 3  - 2022                      

 Tid: 19.00-  Plats: Zoom 

  

Gagnef-Floda Brukshundklubb 1 Organisationsnummer: 882602-0086 

Paviljongv 41                                                                                                                                                                  Bankgiro:  5933-2841 

785 44 DALA-FLODA     Hemsida: www.g-fbk.se                                                        

    

Närvarande: Lena Dyrsmeds, Jessica Hamrin, Linda Kvalöy Johansson, Emely Bössfall (from §35 

rallylydnad), Anna Niclasson, Marie Bäcke Olsson, Monica Setterlund och Maria Lööf 
Ej närvarande:  
  

§ 29 Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl: 19:00. 

§ 30 Val av justerare 

Marie Bäcke Olsson valdes att jäms med ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 31 Godkännande av dagordning   

Dagordningen godkändes. 

§ 32 Föregående protokoll 

Protokollet från gicks igenom och godkändes. 

§ 33 Skrivelser 

• Distriktsmöte 4/5, anmälan senast 30/4. Marie, Maria och Lena anmälda.  

§ 34 Ekonomirapport 

Saldo kassabank per 2022-04-27 var 832 516,66: - 

Redovisning tassjakt gicks igenom 

§ 35 Rapporter 

• Lydnad/bruks 

Information om bruks har hållits. Prova på bruks har hållits och var lyckat. Träningsdagar 

med Tova planeras. Lydnadstävling den 14/5 ordnas med för fullt. 18 anmälda. 

• RUS-exteriör 

Inget att rapportera 

• Agility  

Klart med thai-vagnen. Toavagnar behöver bokas (från mora). 16–17/8 (Ag1, Ag 2), 22–

23/8 (ho1, ho2). 

•  Rallylydnad 

4 kvällstävlingar i juli, Domare klara till 2 av dem. 4/7 N, 6/7 F (domare klar), 11/7 A 

(domare klar), 13/7 M. Emely kommer in i mötet. 

• Nose Work /specialsök 

Vilande 
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• HUS  

Valpkursen är full. 3 anmälda till ”prova på”-rally. 

• RUS-mental  

-     vi kör på med 4 tester i slutet på maj.  

Kommunen har inventerat skogen, det har kommit Barkborrar på träd. Men osäkert om 

det var ”våra” träd. Återstår att se. 

• Klubbstugan  

Var är ormskrämmorna? 

Avspärrning flyttad. Parkeringen torr. 

Skylt 

Vårstädningen 4/5 och 11/5:  

Lena D skriver att-göra-listan på tavlan på klubben. Korv med bröd och dricka.  

• Köket 

Grillen hämtas på fredag. 

• Styrelsen  

Presentkort! Jessica och Lena D kollar upp vilka som ska ha. 

Medlemsmötet flyttat till den 17/5. Uppvisning freestyle/trix och fika.  

Lena, Marie och Marie åker på distriktsmöte.  

•   Hallen 

Ringde från kommun, mycket positiv och det skulle bli möte. Leksands sparbank ringt och 

tyckt bidragsansökan såg mycket intressant ut. Duodalälven har inte skickat in ansökan än. 

Annars händer inte så mycket 

•    Drag  

Ev prova-på-dag planeras framöver 

 

§ 36 Reseersättning  

18,50 är skattefritt, den högre reseersättningen gör att man får betala arbetsgivaravgift. SKK 

rekommenderar 31,50. Diskuteras. Formulera ett formulär. Drivmedelspriserna har gått upp 

och vi ser över rutinerna om hur ersättning ska delas ut, hur man måste planera arbetet för att 

minska ner resandet så mycket som möjligt. Linda räknar ut några olika exempel. 

§ 37 Jubileum 

Festkommitté har skapats, Anki, Camilla och . Juli fullbokat för underhållningen, willys 

washroom, de återkommer med datum de är lediga. När? Var? Om möjligt hyra tält (beror på 

när det blir av). Ev Flokullan som catering. Avvaktar för vidare svar.  
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§ 38 Inköp 

Rullbackar till toaletterna. Batterier till ormkrämmor.  

Inventering av vad som ska köpas in till städdagarna. 

Rosetter beställda Rally och agility 

§ 39 Övriga frågor 

Råttor tuggat på rosetterna 

Anna slår ihop ett förslag och skickar 

§ 40 Nästa möte 

Medelmsmöte 17/5 

 Nästa möte är den 30/5 klockan 19.00 via zoom 

  
§ 41 Mötets avslutande 

 Mötet avslutas klockan 20.59 

 

. 

 

 

Vid protokollet dag som ovan  Ordförande 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Jessica Hamrin, sekreterare   Lena Dyrsmeds 

 

 

Justerare 

 

 

_____________________________________ 

Marie Bäcke Olsson 
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Närvarande: Lena Dyrsmeds, Jessica Hamrin, Linda Kvalöy Johansson, Emely Bössfall (from §35 


rallylydnad), Anna Niclasson, Marie Bäcke Olsson, Monica Setterlund och Maria Lööf 
Ej närvarande:  
  


§ 29 Mötets öppnande 


Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl: 19:00. 


§ 30 Val av justerare 


Marie Bäcke Olsson valdes att jäms med ordföranden justera dagens protokoll. 


§ 31 Godkännande av dagordning   


Dagordningen godkändes. 


§ 32 Föregående protokoll 


Protokollet från gicks igenom och godkändes. 


§ 33 Skrivelser 


• Distriktsmöte 4/5, anmälan senast 30/4. Marie, Maria och Lena anmälda.  


§ 34 Ekonomirapport 


Saldo kassabank per 2022-04-27 var 832 516,66: - 


Redovisning tassjakt gicks igenom 


§ 35 Rapporter 


• Lydnad/bruks 


Information om bruks har hållits. Prova på bruks har hållits och var lyckat. Träningsdagar 


med Tova planeras. Lydnadstävling den 14/5 ordnas med för fullt. 18 anmälda. 


• RUS-exteriör 


Inget att rapportera 


• Agility  


Klart med thai-vagnen. Toavagnar behöver bokas (från mora). 16–17/8 (Ag1, Ag 2), 22–


23/8 (ho1, ho2). 


•  Rallylydnad 


4 kvällstävlingar i juli, Domare klara till 2 av dem. 4/7 N, 6/7 F (domare klar), 11/7 A 


(domare klar), 13/7 M. Emely kommer in i mötet. 


• Nose Work /specialsök 


Vilande 
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• HUS  


Valpkursen är full. 3 anmälda till ”prova på”-rally. 


• RUS-mental  


-     vi kör på med 4 tester i slutet på maj.  


Kommunen har inventerat skogen, det har kommit Barkborrar på träd. Men osäkert om 


det var ”våra” träd. Återstår att se. 


• Klubbstugan  


Var är ormskrämmorna? 


Avspärrning flyttad. Parkeringen torr. 


Skylt 


Vårstädningen 4/5 och 11/5:  


Lena D skriver att-göra-listan på tavlan på klubben. Korv med bröd och dricka.  


• Köket 


Grillen hämtas på fredag. 


• Styrelsen  


Presentkort! Jessica och Lena D kollar upp vilka som ska ha. 


Medlemsmötet flyttat till den 17/5. Uppvisning freestyle/trix och fika.  


Lena, Marie och Marie åker på distriktsmöte.  


•   Hallen 


Ringde från kommun, mycket positiv och det skulle bli möte. Leksands sparbank ringt och 


tyckt bidragsansökan såg mycket intressant ut. Duodalälven har inte skickat in ansökan än. 


Annars händer inte så mycket 


•    Drag  


Ev prova-på-dag planeras framöver 


 


§ 36 Reseersättning  


18,50 är skattefritt, den högre reseersättningen gör att man får betala arbetsgivaravgift. SKK 


rekommenderar 31,50. Diskuteras. Formulera ett formulär. Drivmedelspriserna har gått upp 


och vi ser över rutinerna om hur ersättning ska delas ut, hur man måste planera arbetet för att 


minska ner resandet så mycket som möjligt. Linda räknar ut några olika exempel. 


§ 37 Jubileum 


Festkommitté har skapats, Anki, Camilla och . Juli fullbokat för underhållningen, willys 


washroom, de återkommer med datum de är lediga. När? Var? Om möjligt hyra tält (beror på 


när det blir av). Ev Flokullan som catering. Avvaktar för vidare svar.  
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§ 38 Inköp 


Rullbackar till toaletterna. Batterier till ormkrämmor.  


Inventering av vad som ska köpas in till städdagarna. 


Rosetter beställda Rally och agility 


§ 39 Övriga frågor 


Råttor tuggat på rosetterna 


Anna slår ihop ett förslag och skickar 


§ 40 Nästa möte 


Medelmsmöte 17/5 


 Nästa möte är den 30/5 klockan 19.00 via zoom 


  
§ 41 Mötets avslutande 


 Mötet avslutas klockan 20.59 


 


. 


 


 


Vid protokollet dag som ovan  Ordförande 


 


 


_____________________________________ _____________________________________ 


Jessica Hamrin, sekreterare   Lena Dyrsmeds 


 


 


Justerare 


 


 


_____________________________________ 


Marie Bäcke Olsson 
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