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  Gagnef-Floda Brukshundklubb  Protokoll styrelsemöte 

                           Datum: 2022-06-09  S 4  - 2022                      

 Tid: 19.00-20.26  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, Catarina Nilsson, Marie Bäcke Olsson, och Maria 

Lööf, Monica Setterlund (from §48 styrelsen) 

Ej närvarande: Linda Kvalöy Johansson, Emely Bössfall, Anna Niclasson 

  

§ 42 Mötets öppnande 

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

§ 43 Val av justerare 

Maria Lööf valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 44 Godkännande av dagordning   

Dagordningen godkändes. 

§ 45 Föregående protokoll 

Protokollet från 2022-04-27 gicks igenom och godkändes. 

§ 46 Skrivelser 

• Inga inkomna skrivelser.  

§ 47 Ekonomirapport 

Saldo kassabank per 2022-06-09 var 840 210,81 : - 

§ 48 Rapporter 

• Lydnad/bruks 

Lydnadstävling genomförd 

• RUS-exteriör 

Inget att rapportera 

• Agility  

Nya datum på kvällstävlingarna 29–30/8 (Ag1, Ag 2), 22–23/8 (ho1, ho2). Uppvisning 

komidsommar – svårt hitta ansvarig, Catarina funderar om hon kan ta det.  

•  Rallylydnad 

4/7 N ställs in, och 13/7 M sälls in pga. att vi ej får tag i domare, 6/7 F (domare klar), 11/7 

A (domare klar). Prova-på-rally har hållits – mycket uppskattat. Fler kurser efterfrågas. 

• Nose Work /specialsök 

Doftprov planeras. Clear round/träningstävling planeras. Nose work läger/helgkurs funderas 

på. Sektionen börjar startas upp igen lite sakta. 

• HUS  
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Nosework fortsättning i höst full 

Nosework nybörjare fåtal platser kvar 

Planering för hösten påbörjad 

Kurser pågår. 

• RUS-mental  

Genomfört 2 MH o två MT. Exteriörbeskrivning inplanerad 24/7 (12 anmälda hittills). 

• Klubbstugan  

Inget att rapportera 

• Köket 

Diskmaskinen – egen punkt 

• Styrelsen  

Uppvisning bankens invigning i Djurås den 11/6.  

Presentkort, kolla hur det blev. 

Lena och Catarina åker på distriktsmöte som blivit framflyttat till 13/6 kl 18.  

Monica kommer in i mötet. 

•   Hallen 

Avslag från Leksand Sparbank, väldigt oklara besked om varför. Ska be om att få det 

skriftligt. 

Söker om efter sommaren. 

Ansökan till Jordbruksverket inlämnad. 

Kommunen gått med på att låna ut 300 000: -, men oklart till vilken nytta egentligen. 

två stycken intervjuer genomförda med DT och Dalabygden. 

Haft möte med två olika hall-leverantörer, inte fått återkoppling än på offert. 

Ska inplaneras ett byggstartsmöte för att förankra vår Kontrollansvarige vars licens går ut i 

juli, att han ska få fortsätta med oss.    

• Drag  

Ev prova-på-dag planeras framöver 

 

§ 49 Hallen  

Frågan bordläggs tills vidare 

§ 50 Diskmaskin 

När montera el? Boka snarast möjligt! 

Lena skickar kontaktuppgifter rörmokare till Anna. 

Förslag på maskin; Cylinda, energiklass C, autoöppning, kortprogram 30min, 5052: - 

Beslut tas om att köpa Cylinda. 
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§ 51 Jubileum 

Wåhlstedts ska kolla priser, Anki kollar vidare. 

Beslut tas om att Gåvan till medlemmar skippas. 

Eventuellt göra pannband och sälja till de som vill ha.  

§ 52 Inköp 

Fällar  

§ 53 Övriga frågor 

Klubbkläder, väst och funktions T-shirt med tryck 

§ 54 Nästa möte 

 Nästa möte är den 3/8 klockan 19.00 på klubben 

  
§ 55 Mötets avslutande 

 Mötet avslutas klockan 20.26 

 

. 

 

 

Vid protokollet dag som ovan  Ordförande 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Jessica Hamrin, sekreterare   Lena Dyrsmeds 

 

 

Justerare 

 

 

_____________________________________ 

Maria Lööf 
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Närvarande: Lena Dyrsmeds, Jessica Hamrin, Catarina Nilsson, Marie Bäcke Olsson, och Maria 


Lööf, Monica Setterlund (from §48 styrelsen) 


Ej närvarande: Linda Kvalöy Johansson, Emely Bössfall, Anna Niclasson 


  


§ 42 Mötets öppnande 


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


§ 43 Val av justerare 


Maria Lööf valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 


§ 44 Godkännande av dagordning   


Dagordningen godkändes. 


§ 45 Föregående protokoll 


Protokollet från 2022-04-27 gicks igenom och godkändes. 


§ 46 Skrivelser 


• Inga inkomna skrivelser.  


§ 47 Ekonomirapport 


Saldo kassabank per 2022-06-09 var 840 210,81 : - 


§ 48 Rapporter 


• Lydnad/bruks 


Lydnadstävling genomförd 


• RUS-exteriör 


Inget att rapportera 


• Agility  


Nya datum på kvällstävlingarna 29–30/8 (Ag1, Ag 2), 22–23/8 (ho1, ho2). Uppvisning 


komidsommar – svårt hitta ansvarig, Catarina funderar om hon kan ta det.  


•  Rallylydnad 


4/7 N ställs in, och 13/7 M sälls in pga. att vi ej får tag i domare, 6/7 F (domare klar), 11/7 


A (domare klar). Prova-på-rally har hållits – mycket uppskattat. Fler kurser efterfrågas. 


• Nose Work /specialsök 


Doftprov planeras. Clear round/träningstävling planeras. Nose work läger/helgkurs funderas 


på. Sektionen börjar startas upp igen lite sakta. 


• HUS  
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Nosework fortsättning i höst full 


Nosework nybörjare fåtal platser kvar 


Planering för hösten påbörjad 


Kurser pågår. 


• RUS-mental  


Genomfört 2 MH o två MT. Exteriörbeskrivning inplanerad 24/7 (12 anmälda hittills). 


• Klubbstugan  


Inget att rapportera 


• Köket 


Diskmaskinen – egen punkt 


• Styrelsen  


Uppvisning bankens invigning i Djurås den 11/6.  


Presentkort, kolla hur det blev. 


Lena och Catarina åker på distriktsmöte som blivit framflyttat till 13/6 kl 18.  


Monica kommer in i mötet. 


•   Hallen 


Avslag från Leksand Sparbank, väldigt oklara besked om varför. Ska be om att få det 


skriftligt. 


Söker om efter sommaren. 


Ansökan till Jordbruksverket inlämnad. 


Kommunen gått med på att låna ut 300 000: -, men oklart till vilken nytta egentligen. 


två stycken intervjuer genomförda med DT och Dalabygden. 


Haft möte med två olika hall-leverantörer, inte fått återkoppling än på offert. 


Ska inplaneras ett byggstartsmöte för att förankra vår Kontrollansvarige vars licens går ut i 


juli, att han ska få fortsätta med oss.    


• Drag  


Ev prova-på-dag planeras framöver 


 


§ 49 Hallen  


Frågan bordläggs tills vidare 


§ 50 Diskmaskin 


När montera el? Boka snarast möjligt! 


Lena skickar kontaktuppgifter rörmokare till Anna. 


Förslag på maskin; Cylinda, energiklass C, autoöppning, kortprogram 30min, 5052: - 


Beslut tas om att köpa Cylinda. 
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§ 51 Jubileum 


Wåhlstedts ska kolla priser, Anki kollar vidare. 


Beslut tas om att Gåvan till medlemmar skippas. 


Eventuellt göra pannband och sälja till de som vill ha.  


§ 52 Inköp 


Fällar  


§ 53 Övriga frågor 


Klubbkläder, väst och funktions T-shirt med tryck 


§ 54 Nästa möte 


 Nästa möte är den 3/8 klockan 19.00 på klubben 


  
§ 55 Mötets avslutande 


 Mötet avslutas klockan 20.26 


 


. 


 


 


Vid protokollet dag som ovan  Ordförande 


 


 


_____________________________________ _____________________________________ 


Jessica Hamrin, sekreterare   Lena Dyrsmeds 


 


 


Justerare 


 


 


_____________________________________ 


Maria Lööf 
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