
Signerat dokument
via https://min.ebox.nu

Styrelseprotokoll GFBK S7

Signerad 
text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt 
som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Protokoll S7 2021.pdf
Storlek: 191484 byte
Hashvärde SHA256: 
0679d79efde6787cd1aa69675800aa7a54c6f598d5315fc62628eeae859d0be1

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:
LENA DYRSMEDS
Signerat med BankID 2022-01-13 12:33 Ref: 257696e5-4bfe-4436-a010-0b905f7aa691

MARI BÄCKE OLSSON
Signerat med BankID 2021-12-28 13:16 Ref: f8d06c5f-351c-45ed-a5e7-d87a37074451

Jessica Carola Ulrika Hamrin
Signerat med BankID 2021-12-28 12:10 Ref: a6bde2b0-4e33-4fb0-84ab-096487b852b1

 L
D,

 M
BO

, J
CU

H
 —

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k




  Gagnef-Floda Brukshundklubb  Protokoll styrelsemöte 

                           Datum: 2021-12-08  S 7 - 2021                      

 Tid: 19.03 -21.16   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, Lena Andersson, Jessica Hamrin, Linda Kvalöy Johansson, Marie 

Bäcke Olsson, Anna Niclasson (ord. Led), Emely Bössfall (till §89), Monica Setterlund  

Ej närvarande:  

§ 83 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl: 19:03. 

§ 84 Val av justerare 

Marie Bäcke Olsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

§ 85 Godkännande av dagordning   

Dagordningen godkändes. 

§ 86 Föregående protokoll 

Föregående protokoll från 4/10 gicks igenom och godkändes. 

§ 87 Skrivelser 

• Nyttan av kritiker och SRD-Rapporter 

§ 88 Ekonomirapport 

Saldo kassabank per 20211208 var 800 609,11: - 

Offert grävning som skulle kollas mot offert - det var två olika - den ena avsåg jobb före 

hallbygget, markberedning, och den andra var den som hör till kostnad hallbygge - och är med 

i totalkostnaden/bidragsansökan. 

Den vi betalade var på 38 500kr, markberedning inför hall, offerten var på 85´, så det blev 

billigare. 

§ 89 Rapporter 

Lydnad/bruks  

Inspirationsmöte i distriktet för att få fler att vilja hålla på med bruks, Lars, Ann-Kristin och 

Lena A deltog. Bra möte, hur bevara bruksraserna, vad ska man hitta på för att locka, 

informera kursare, prata om olika tävlingar, uppvisningar, prova på kurser, doggy-cup 

inofficiellt, träningstävlingar mellan klubbarna, distriktsläger. 

RUS-exteriör 

Inget att rapportera 

 

Agility  

Inget att rapportera 

 

Rallylydnad 
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Kommer hyra lilla ridhuset i Mockfjärd för tävlingar jan-mars sista helgen alla klasser, kollat 

även Dala-Järna men det var för dyrt. Annelis minnes rally 13–14/8. Emil har valt att 

avauktorisera sig som domare. Domarutbildning är på gång så nya i dalarna domare kommer. 

Nose Work  

Maria Lööf har blivit auktoriserad NW TL och NW TS. 

 

HUS  

Instruktörsmöte 7/12. 3 nya instruktörer är under utbildning. 

 

RUS-mental  

Inget nytt förutom att vi har gjort planering för 2022 så alla MH och MT är fixade. 

 

Klubbstugan  

Hjälpas åt att hålla rent och att luftvärmepumpen är rätt inställd – dvs låg temp 

 

Styrelsen  

Träning Djurahallen klar med överenskommelse av billigare pris för gfbk medlemmar mot lån 

av agilityhinder etc. Maria L och Anna B tar över hemsidan med hjälp från Linda K J till att 

börja med. Arbetsmöte för att ta fram ett årshjul där alla större arrangemang och datum läggs 

in. Kommunen kallade till föreningsträff, Linda K J åkte dit. Allt, bidrag och dokument, 

kommer digitaliseras så mycket viktigt att hålla reda på sista datum. 

 

Hallen  

Vi har fått bifall på ansökan till allmänna arvsfonden. Tinis har kontaktat kommunen om att få 

ytterligare bidrag. Söka lånelöfte. Emely lämnar mötet 20.56 

 

Drag  

Prova på dag planeras fortfarande i övrigt inget att rapportera 

§ 90 Inköp 

Inga inköp  

§ 91 Övriga frågor 

Kläder till instruktörer och medlemmar, Monica kollar (övriga funderar på förslag) 

§ 92 Nästa möte 

 Nästa möte, budgetmöte 18/1 kl. 19.00.  

§ 93 Mötets avslutande 

 Mötet avslutas klockan 21.16 
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Vid protokollet dag som ovan  Ordförande 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Jessica Hamrin, sekreterare   Lena Dyrsmeds 

 

Justerare 

 

 

_____________________________________ 

Marie Bäcke Olsson 
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Närvarande: Lena Dyrsmeds, Lena Andersson, Jessica Hamrin, Linda Kvalöy Johansson, Marie 


Bäcke Olsson, Anna Niclasson (ord. Led), Emely Bössfall (till §89), Monica Setterlund  


Ej närvarande:  


§ 83 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl: 19:03. 


§ 84 Val av justerare 


Marie Bäcke Olsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 


§ 85 Godkännande av dagordning   


Dagordningen godkändes. 


§ 86 Föregående protokoll 


Föregående protokoll från 4/10 gicks igenom och godkändes. 


§ 87 Skrivelser 


• Nyttan av kritiker och SRD-Rapporter 


§ 88 Ekonomirapport 


Saldo kassabank per 20211208 var 800 609,11: - 


Offert grävning som skulle kollas mot offert - det var två olika - den ena avsåg jobb före 


hallbygget, markberedning, och den andra var den som hör till kostnad hallbygge - och är med 


i totalkostnaden/bidragsansökan. 


Den vi betalade var på 38 500kr, markberedning inför hall, offerten var på 85´, så det blev 


billigare. 


§ 89 Rapporter 


Lydnad/bruks  


Inspirationsmöte i distriktet för att få fler att vilja hålla på med bruks, Lars, Ann-Kristin och 


Lena A deltog. Bra möte, hur bevara bruksraserna, vad ska man hitta på för att locka, 


informera kursare, prata om olika tävlingar, uppvisningar, prova på kurser, doggy-cup 


inofficiellt, träningstävlingar mellan klubbarna, distriktsläger. 


RUS-exteriör 


Inget att rapportera 


 


Agility  


Inget att rapportera 


 


Rallylydnad 
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Kommer hyra lilla ridhuset i Mockfjärd för tävlingar jan-mars sista helgen alla klasser, kollat 


även Dala-Järna men det var för dyrt. Annelis minnes rally 13–14/8. Emil har valt att 


avauktorisera sig som domare. Domarutbildning är på gång så nya i dalarna domare kommer. 


Nose Work  


Maria Lööf har blivit auktoriserad NW TL och NW TS. 


 


HUS  


Instruktörsmöte 7/12. 3 nya instruktörer är under utbildning. 


 


RUS-mental  


Inget nytt förutom att vi har gjort planering för 2022 så alla MH och MT är fixade. 


 


Klubbstugan  


Hjälpas åt att hålla rent och att luftvärmepumpen är rätt inställd – dvs låg temp 


 


Styrelsen  


Träning Djurahallen klar med överenskommelse av billigare pris för gfbk medlemmar mot lån 


av agilityhinder etc. Maria L och Anna B tar över hemsidan med hjälp från Linda K J till att 


börja med. Arbetsmöte för att ta fram ett årshjul där alla större arrangemang och datum läggs 


in. Kommunen kallade till föreningsträff, Linda K J åkte dit. Allt, bidrag och dokument, 


kommer digitaliseras så mycket viktigt att hålla reda på sista datum. 


 


Hallen  


Vi har fått bifall på ansökan till allmänna arvsfonden. Tinis har kontaktat kommunen om att få 


ytterligare bidrag. Söka lånelöfte. Emely lämnar mötet 20.56 


 


Drag  


Prova på dag planeras fortfarande i övrigt inget att rapportera 


§ 90 Inköp 


Inga inköp  


§ 91 Övriga frågor 


Kläder till instruktörer och medlemmar, Monica kollar (övriga funderar på förslag) 


§ 92 Nästa möte 


 Nästa möte, budgetmöte 18/1 kl. 19.00.  


§ 93 Mötets avslutande 


 Mötet avslutas klockan 21.16 
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Vid protokollet dag som ovan  Ordförande 


 


 


_____________________________________ _____________________________________ 


Jessica Hamrin, sekreterare   Lena Dyrsmeds 


 


Justerare 


 


 


_____________________________________ 


Marie Bäcke Olsson 
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